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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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Quality Time
met Christian (209)
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Voorwoord 
We gaan de lente in met een 
bruisend aanbod aan activitei-
ten. Op muzikaal vlak staan er 
weer knallers op het programma! 
Beginnen doen we met een hom-
mage aan Neil Young, akoestisch 
gebracht door Stonewood (aka Dirk 
Steenhaut). In april komt CORLZ, een 
Brussels bandje, gevolgd door Christian 
Hansen, die melancholische en dromerige 
muziek brengt. Benieuwd hoe dit klinkt? 
Kom zeker luisteren en geniet mee van een 
gezellig concertje.

Eind maart staat de jeugd in de spotlights! In 
het kader van de JEZ!-campagne organiseren De 
kroon en jeugdhuis De Kuub twee evenementen.
Op 24 maart brengt Joren De Cooman met WEB een 
participatieve dans en circus performance, gevolgd 
door een JEZ! Jam. Een week later kruipen we in het 
leven van Zwangere Guy en Lander Gyselinck, met de 
kortfilm ‘Stier en Schorpioen’. De avond afsluiten, doen 
we met lokale dj’s. De opbrengst van beide avonden gaat 
naar het jongerenproject MOVE IT van jeugdhuis De 
Kuub.

Hebben ouderen nog een mening? Zitten zij niet liefst 
graag in hun zetel te niksen? Senioren ergeren zich vaak 
aan de manier waarop zij gestigmatiseerd worden. Ontdek 
in de docu REBELS hoe ouderen zich hiertegen verzetten.

April is maand van de filosofie! Ga in dialoog en stel kriti-
sche vragen tijdens ons eerste filosofiecafé. Ook voor de 
jongsten wordt er een atelier op maat voorzien. Aan de 
hand van een prachtig prentenboek filosoferen 
ze erop los.  

Teksten SKRAB mei en juni 
graag binnen ten laatste op
 1 april 2023 via dekroon@

vgc.be of op 
J.B. Vandendrieschstraat 19

1082 St.-Agatha-Berchem Tot snel, De kroonploeg
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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

25 juni 2023
SAVE THE DATE

 
Het Visueel Festival Visuel neemt de straten 

      van Sint-Agatha-Berchem over 
 op 25  juni 2023! 
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p. 6 > 14

VOLG ONS 

DI 7 MAART 

MAART APRIL

WO 8 MAART 

WO 22 MAART 

DO 9 MAART

WO 19 APRIL

ZO 16  APRIL 

ZO 19 MAART 

VR 24 MAART 

VR 24 MAART 

ZO 30 APRIL

VR 28 APRIL

VR 31 MAART 

Cité Moderne

Dkantine

Archipel19

Theaterke

Dkantine

Dkantine

Grote Zaal

Dkantine

Grote Zaal

Dkantine

April
05/04 (14u-19u)
07/04 (15u30-1u)
14/04 (15u30-1u)
19/04 (14u-16u)
21/04 (15u30-1u)
26/04 (14u-19u)
28/04 (15u30-1u)

Dkantine

Grote Zaal

Dkantine

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

18:00 - 23:00

13:30 & 17:00

14:30 - 16:00

14:00 - 17:00

19:00 - 21:00

19:00 - 19:30

14:00 - 17:00

20:00 - 22:00

20:00 - 20:30

Algemene Vergadering

Kinderen Baas

Kinderen Baas

Spelletjesavond

Buitenspeeldag

Repair Café

DO 16 MAART  

Dkantine

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

Repair Café

DO 27 APRIL

Dkantine

18:00 - 23:00
Spelletjesavond

VR 28 APRIL

Dkantine

17:00 - 19:00
Koningsdag

Jazz Jam

Try-out WEB

KidzBar: Berchem Bakt

Quality Time

Docu Stier en Schorpioen 
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p. 21

p. 26

p. 27

p. 27

p. 24

p. 25

p. 6

p. 20

p. 14 > 15

DI 25 APRIL 

Crearuimte

14:00 - 17:00
Dkanjers: bloemschikken

p. 18 > 19

p. 18 > 19

p. 16 > 17

DI 21 MAART 

Dkantine

14:00 - 17:00
Film Dkanjers

p. 6
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M

WO 8 MAART 

WO 22 MAART 

WO 5 APRIL 

ZA 1 APRIL 

WO 12 APRIL 

14:00 - 19:00

19:00 - 23:00

14:00 - 19:00

14:00 - 19:00

10:00 - 00:00

14:00 - 19:00

Groendreefmarkt

Groendreefmarkt

Groendreefmarkt

1000 min vue alleman

Groendreefmarkt

WO 15 MAART 14:00 - 19:00
Groendreefmarkt

WO 26 APRIL 14:00 - 19:00
Groendreefmarkt

FILM

MUZIEK

THEATER
DANS

M

S 
F

T

D

Maart
01/03 (14-19u) 
03/03 (15u30-1u) 
08/03 (14u-19u) 
10/03 (15u30-1u) 
17/03 (15u30-1u) 
22/03 (14u-19u) 
24/03 (15u30-1u)
29/03 (14u-19u) 
31/03 (15u30-1u) 

Openingstijden Dkantine

WO 19 APRIL 

WO 19 APRIL 

14:00 - 19:00

19:00 - 21:00

Groendreefmarkt

Bain Musical

VR 17 MAART

Dkantine

20:00 - 00:00
Quality Time

p. 12 > 13

DO 23 MAART 

Grote Zaal

20:00 - 21:30
Documentaire: Rebels

p. 22 > 23

F

F

WO 29 MAART 

VR 31 MAART 

14:00 - 16:00

20:30 - 23:30

Kinderen Baas

DJ-sets

WO 29 MAART 14:00 - 19:00
Groendreefmarkt

p. 18 > 19

De Nederlandstalig bib

WO 26 APRIL 15:00 - 16:30
Filosofieatelier voor kinderen

Dkantine

DO 20 APRIL 

Dkantine

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

VR 21 APRIL vanaf 19:00
Filosofiecafé

M

M
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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
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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.   

Dkanjers
Dinsdagen

Dinsdag 21 maart  
van 14u tot 17u

Film 
Calendar Girls
21 maart genieten we samen 
van een hartverwarmende 
film. Het waargebeurde 
‘Calendar Girls’ vertelt het 
verhaal van twaalf dames 
uit Yorkshire. Wanneer één 
van de echtgenoten van de 
vrouwen wordt opgenomen in 
het ziekenhuis met leukemie, 
besluiten de vrouwen geld in 
te zamelen met de verkoop 
van een bijna-naaktkalender.   

De vorige editie 
samen met de NT2 
cursisten was een 
groot succes

Dinsdag 25 april  
van 14 tot 17u

Bloemschikken 
Hou je van bloemen? En heb 
je groene vingers? Kom dan 
zeker naar onze namiddag 
bloemschikken op 25 april. Ook 
als je helemaal geen ervaring 
hebt en gewoon zin hebt om iets 
nieuws uit te proberen, ben je 
natuurlijk meer dan welkom! Je 
hoeft zelf niets mee te nemen. 
Wij voorzien al het materiaal 
en zorgen voor koffie en taart. 
Interesse? Schrijf je zeker in! 

info
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w Mieke Van Dessel, coördinator          buurtwerking Fedasil 

‘Wij zijn een 
thuis voor 
55 jongeren’

Op een kwartiertje wandelen 
van De kroon, door het 
Wilderbos, komen we aan 
in het opvangcentrum van 
Fedasil. Het centrum viert in 
april zijn éénjarig bestaan. 
We spraken af met Mieke 
Van Dessel, coördinator 
voor de buurtwerking en 
verantwoordelijke 
voor externe 
communicatie.
▷
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Hoe ziet jullie team eruit? 
Mieke: Er werken 31 mensen in OC 
Dilbeek. Er zijn maatschappelijk 
werkers, die naast een intensieve 
persoonlijke begeleiding de 
eindverantwoordelijk hebben over 
het administratieve deel. De sociale 
begeleiders organiseren activiteiten 
voor en samen met de jongeren. 
Elke jongere heeft een begeleider 
en een assistent. Per koppel zijn zij 
verantwoordelijk voor een 10-tal 
jongeren. Rond een jongere hangt een 
heel netwerk. Het zijn niet begeleide 
minderjarigen, ze hebben dus ook een 
voogd. Er is een vaste psycholoog, 

Dag Mieke, kan je kort de werking 
uitleggen van het centrum?  
Mieke: Ja, kort (lacht). Er zijn 55 
jongeren (tussen de 12 en de 18 
jaar) en dit is hun thuis. Elke dag en 
nacht zijn zij hier, waardoor er 24/7 
begeleiding is. Alle jongens gaan naar 
school en zitten in OKAN-klassen. Ze 
wonen in drie verschillende vleugels. 
In elke vleugel zijn slaapkamers en is 
een gemeenschappelijke ruimte, waar 
ze eten. We proberen het zo gezellig 
mogelijk te maken, zoveel mogelijk de 
jongens te leren kennen, een huiselijke 
sfeer te creëren, zodat ze zich hier op 
hun gemak voelen. 
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Wat doet een buddy?

Interesse? 
www.fedasil.be/

nl/buddy

Word buddy!

“Dankzij mijn buddy
voel ik me hier 

echt thuis” 
Mibrak uit Eritrea

Je laat de persoon 
kennismaken met het leven 
in België en ondersteunt zo 

zijn integratie

Jullie ontmoetingen 
zijn ideale momenten 
om het Nederlands te 

oefenen

Je trekt er af en toe op uit 
voor een leuke  

uitstap

Buddy’s spreken vlot Nederlands en zijn + 18 jaar

OPROEP
Wil jij ook deze

 jongeren helpen 
en een kans 

bieden in onze 
samenleving? 

Neem contact op 
met Fedasil en 

engageer je 
als buddy  

een vaste verpleegkundige en een 
centrumdokter, die één keer per 
week komt. We hebben collega’s die 
instaan voor techniek en logistiek, voor 
catering, buurtwerking,… Daarnaast 
hebben we ook nog buddy’s en 
vrijwilligers. Veel van onze jongens 
hebben een traumatische ervaring 
meegemaakt in het land van herkomst 
of tijdens hun traject naar hier. Dat 
is niet gewoon op een vliegtuig 
stappen en landen. Die zijn te voet, 
op een boot, over land soms maanden 
onderweg geweest. Ze kunnen zo veel 
mogelijk ondersteuning gebruiken.  

Hoe lang blijven die jongeren hier 
ongeveer?  
Mieke: Dat hangt er heel erg vanaf. 
Het zijn kinderen die een verzoek tot 
internationale bescherming gedaan 
hebben. Dat is een heel traject, gelijk 
aan dat van volwassenen. Als ze erkend 
worden, kunnen ze als ze meerderjarig 
zijn, zelfstandig wonen, al dan niet met 
begeleiding. Diegenen die niet erkend 
zijn, worden tot hun 18de het land 
niet uitgezet. Dus sommige jongens, 
die hier op hun 12de zijn toegekomen, 
blijven hier tot hun 18 jaar.  

Hoe verloopt de communicatie tussen 
de jongeren?  
Mieke: Je hebt jongens die al heel 
goed Nederlands spreken. Wanneer 
ze hier toekomen, spreken ze geen 
woord Nederlands. Sommigen spreken 
een woordje Engels en dat helpt 
natuurlijk. Je hebt jongens die al 
naar school gegaan zijn, die het dus 
gewoon zijn. Maar je hebt jongens 
die nooit naar school gegaan zijn, 
die zo goed als analfabeet zijn. Er 
wordt vaak een beroep gedaan op 
tolken. Zij zijn altijd aanwezig bij de 
wekelijkse bewonersvergadering, waar 
er besproken wordt wat er aan de 
hand is. Alsook bij belangrijke zaken 

of individuele gesprekken tussen de 
begeleider en de jongere, zeker als het 
over moeilijkere onderwerpen gaat. 

Waar houden de jongeren zich mee 
bezig in hun vrije tijd?  
Mieke: Dat hangt van dag tot dag 
af en van de hobby’s. Er zijn er die 
voetballen, volleybal spelen of aan 
atletiek doen. Anderen leren schaken 
of volgen computerles. Elke woensdag 
is er, voor diegenen die willen, 
huiswerkbegeleiding. Ze eten om 18u 
en nadien zijn ze vrij. Ons centrum ligt 
in Vlaams-Brabant op de grens met het 
Brussels Gewest. De jongens trekken 
dan ook vaak naar Brussel. De meesten 
zitten ‘s avonds in de zetel op hun gsm of 
praten met hun begeleiders. Sommigen 
hebben een gesprek met hun voogd. 
Op een bepaald uur moeten ze allemaal 
terug op hun eigen kamer zijn en stil 
zijn voor diegenen die willen slapen. De 
meeste jongens gaan ver naar school, en 
zijn dus lang onderweg. In de weekends 
zijn er groepsactiviteiten die de 
groepsbegeleiders organiseren (o.a. een 
museumbezoek, een theatervoorstelling, 
een voetbalmatch, de kerstmarkt).  

Hoe zie je toekomstige samenwerkingen 
met De kroon? 
Mieke: Heel goed. We zouden heel graag 
hier een fietsherstel-workshop laten 
doorgaan. Tijdens de zomermaanden 
willen we graag samenwerken met 
generatie veerkracht. En naar jullie 
voorstellingen komen he. We gaan de 
jongeren niet verplichten om dingen te 
doen, maar het is zo belangrijk om hen te 
integreren en hen buiten die bubbel van 
het centrum te krijgen. Soms krijgen we 
daar wel wat weerstand van. Maar eens 
ze die stap gezet hebben, dan bloeien die 
zo open. Dus ja, we willen samenwerken 
op heel veel manieren. We zijn zo blij dat 
we eindelijk contact gemaakt hebben! 
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De Canadese zanger, gitarist 
en songschrijver Neil Young, 
zeg maar ‘the Godfather of 
Grunge’, is al meer dan een 
halve eeuw actief. Zijn invloed 
op de muzikantengeneraties 
van de jongste decennia valt 
nauwelijks te ovrschatten: 
Young is een artiest ‘hors 
categorie’ die talloze 
onsterfelijke klassiekers  
op zijn naam heeft staan.

Tegelijk blijft hij volkomen 
ongrijpbaar, een man van 
contradicties die pers en 
publiek met een haast 
demonisch genoegen 
tegen de haren in strijkt. 
Tegendraadsheid is zijn 
tweede natuur: Neil Young 
gehoorzaamt altijd zijn muze, 
ook als die hem al eens uit de 
bocht doet vliegen of in de 
greppel doet belanden.

(c) Mina Van Elewyck

Songs in 
the Key of 
Neil Young

Tijdstip
Vrijdag 

17 maart 
om 20u 
Locatie  

Dkantine
Prijs Gratis

info

Quality 
Time

vrijdag 17 maart om 20u
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Stonewood aka 
Dirk Steenhaut
brengt een 
hommage 
aan Neil 
Young

David Bowie, Johnny Cash, 
Beck, Nick Cave, Norah Jones, 
Cowboy Junkies, Bob Dylan, 
Pixies, Wilco, Radiohead, 
Emmylou Harris, Pearl Jam 
en Peter Gabriel zijn slechts 
enkele van de vele artiesten die 
werk van Neil Young op hun 
repertoire hebben staan.

Ook muziekjournalist Dirk 
Steenhaut (ex-De Morgen, 
-Humo en -VRT Canvas), 
tegenwoordig bedrijvig bij 
magazines als Knack Focus 
en De Lage Landen, is een 
Young-fan in hart en nieren. 
In die hoedanigheid werkte hij 
onder meer mee aan het boek 
‘Neil en ik’, dat verscheen bij 
Uitgeverij Witsand. Onder het 
pseudoniem Stonewood trekt 
hij als zanger-gitarist al een 
poosje langs Vlaamse podia 
met het akoestische 
hommageprogramma 
‘Songs in the Key of 
Neil’. 

Verwacht je aan een 
avond vol eigenzinnige, 
soms verrassende 
versies van bekende 
Neil Young-songs, maar 
ook van obscure parels uit 
’s mans rijke discografie. En 
wie weet speelt Stonewood wel 
één van úw eigen favorieten?
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Quality 
TimeDe 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. 

CORLZ is een in Brussels-based multiculturele band, waar 
muziek hen samenbracht als vriendengroep. Door de 
verschillende muzikale en etnische invloeden, kwamen ze 
tot het woord ‘Colors’, wat de diversiteit en eigenheid van 
de groep benadrukt. Een combinatie van pop, groove en 
funk, laat de muziek door hun lichaam en natuur vloeien.  

Paranoia linken we normaal gezien 
meteen met onaangename wezens 
die in de schaduw op de loer liggen. 
Verre van een angstige man, lijdt 
de Deense kunstenaar Christian 
Hansen aan numerieke paranoia. 
Het afgelopen decennium kwam 
het nummer 209 vaak bij hem 
terug, in verschillende vormen. Een 
huisnummer van een nieuwe vriend, 
een kamernummer in een hotel of 
het laatste nummer dat Hansen op 

zijn wekkerradio ziet voordat hij in 
slaap valt. In plaats van te bezwijken 
voor de waanzin, besloot Hansen een 
positieve draai te geven en 209 als 
alter ego te gebruiken, waaronder 
hij zijn kunst en muziek presenteert. 
Voor de Quality Times is er een 
selectie gemaakt van nummers 
uit een lo-fi melancholische en 
dromerige backcatalogus. Dit zal 
gebracht worden met zang, gitaar, 
drummachine en mondharmonica.  

Tijdstip
Vrijdag 

28 april om 20u 
Locatie  
Dkantine

Prijs Gratis

info

vrijdag 28 april om 20u

209  Christian Hansen

CORLZ
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De eerste songwritersjam 
van de academie Sint-
Agatha-Berchem is een 
feit. Leerlingen songwriting 
en muziekproductie 
zetten hun eerste stappen 
in het live brengen van 
hun eigen creaties. Met 
eigen, verrassende en 
ontwapenende nummers 
openen ze de jam. Nadien 
speelt Simon’s ensemble 
werk van o.a. Jim Kelly en 
Stevie Wonder om erna 
volledig de jam te openen 
voor al wie wilt. Nog steeds 
de goeie oude formule van 
de voorgaande jazzjams met 
ruimte voor improvisatie 
en spelplezier. Iedereen 
welkom!

Timetable
19u00: 
songwriters
19u30: 
Simon’s ensemble 
20u00: 
Jam

Tijdstip  
Vrijdag 24 maart  
om 19u
Locatie Dkantine 
Prijs Vrije bijdrage JEZ!
Inschrijven 
gcdekroon.be/tickets
dekroon@vgc.be
02/482 00 10

info
JEZ! is een jongerencollectief 
dat de spotlight weer volop op 
jongeren wil zetten. 
Dat doen ze door thema’s waar ze 
wakker van liggen op de kaart te 
zetten, jongeren aan het woord te 
laten en hun stem te verspreiden. 
Hoe? Door coole dingen te 
organiseren waar jongeren 
kunnen samenkomen!  
In het voorjaar van 2023 nodigen 
ze heel Vlaanderen uit om in actie 
te komen. 

MOVE IT in De Kuub 
Ook het jeugdhuis De Kuub 
van SAB komt in actie. In maart 
organiseren ze verschillende 
activiteiten in het teken van JEZ! 
De opbrengst van die JEZ-acties 
gaat naar hun project MOVE IT.  
MOVE IT wil cursussen, 
activiteiten en uitstapjes 
aanbieden aan kansarme 
jongeren. Door middel van 
sport, kunst en cultuur willen ze 
hen motiveren en stimuleren. 

Jong en zot!  

Ze worden daarbij omkaderd 
door opgeleide jongeren die een 
enthousiaste en open geest hebben. 
MOVE IT wil een safe space creëren 
voor jongeren waar geen plaats is 
voor vooroordeel en kritiek. Iets wat 
zeer actueel is in deze leeftijdsgroep 
en in de wereld waarin wij leven. 

Programma 
Samen met De kroon organiseert 
De Kuub JEZ!-Jam, WEB en 
de docu ‘Stier & Schorpioen’ 
met Zwangere Guy en dj-set

 Jam
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WEB is een korte 
participatieve circus 
performance, waar publiek en 
artiesten samenwerken als 
collectieve groep. Vanuit een 
participatieve choreografie 
ontstaat een web/knoop 
van koorden met aan elk 
uiteinde een persoon. Het 
publiek evolueert van losse 
individuen naar een collectief 
lichaam dat samenwerkt. Van 
hieruit gebruikt Joren De 
Cooman samen met de groep 
het web als circus toestel. Het 
publiek katapulteert Joren 
in de lucht en vangt hem 
hopelijk ook terug op. Op een 
speelse manier vormen ze zo 
samen één circus collectief. 
WEB brengt het publiek 
dichter bij elkaar, verbindt 
hen voor een korte periode 
in een intense ervaring. 
Alles start vanuit dit publiek 
en door te verbinden, te 
prikkelen en hun grenzen 
af te tasten,  vormen ze 
zelf de spelers van een 
circus collectief. Circus is 

het bindmiddel om van 
het publiek en de artiest 
een collectief te maken. 
Daarnaast krijgen plezier in 
samenwerken en ruimte voor 
individuele expressie een 
centrale rol. 

Joren De Cooman bracht 
op het Visueel Festival 
Visuel de voorstelling 
‘Alleen’ in de oude kerk. Hij 
werkt nu verder met een 
nieuwe voorstelling WEB. 
In de onderzoeksfase van 
het creatieproces, nodigt 
hij een publiek uit voor 
een participatieve test of 
experiment van een twintigtal 
minuten met een nagesprek.   

Omringd door het kruim van de Belgische jazz en gewapend met de 
nodige dosis humor wagen rapper Zwangere Guy en jazzdrummer 
Lander Gyselinck zich allebei op onbekend terrein. 
Met ‘Pourriture Noble’ drijven de twee muzikanten elkaar tot het 
uiterste om een plaat af te leveren die de Belgische jazz en hiphop 
moet overstijgen. De documentaire van Jaan Stevens & Rik De 
Bruycker toont het ontstaan van een avontuurlijk album, maar 
vooral ook van een intense vriendschap.  
We sluiten de avond af met een dj-set in De kroon. Zin om 
lokaal talent aan het werk te zien? Kom zeker af!   
WE SLUITEN DE AVOND AF MET
EEN DJ-SET IN DE KROON.  

Credits  
Muzikanten: 

Lander Gyselinck, 
Zwangere Guy, 

Dries Laheye, 
Sam Comerford, 
Adriaan Van De 

Velde, Bert Cools, 
Louise van den 
Heuvel, Jasper 
Maekelberg en 
Paulo Rietjens. 

Een documentaire 
van Rik De 

Bruycker en 
Jaan Stevens. 

Stier en 
Schorpioen

Joren De Cooman TRY-OUT
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Tijdstip Vrijdag 
24 maart om 19u 
Locatie Grote Zaal
Prijs Vrije bijdrage JEZ!
Duur 20 minuten met 
nagesprek/workshop
Inschrijven 
gcdekroon.be/tickets
dekroon@vgc.be
02/482 00 10

info

Tijdstip  
Vrijdag 31 maart  
vanaf 20u
Locatie Dkantine 
Prijs Vrije bijdrage
voor JEZ!

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

20:00 Doors
20:30 Documentaire Stier & Schorpioen 
21:00 DJ (locals) 
22:00 Gucc Imane b2b Femife 
23:30 DJ Vega 
01:00 Einde

info

Zwangere Guy 
en Lander 
Gyselinck

WEB

18
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Tijdstip Zondag 30 april van 14u tot 17u
Locatie Dkantine
Prijs Gratis
Inschrijven Wil je mee cupcakes versieren?  
Mail naar www.gcdekroon.be/tickets of bel op 02/482 00 10 
Wil je gewoon komen kijken en proeven? Dan is inschrijven niet nodig
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Dag Otema, wat hebben jullie in 
petto voor de KidzBar?  
Op 30 april organiseren we 
met de KidzBar Heel Berchem 
bakt! We houden een echte 
bakwedstrijd. Wie de lekkerste 
en mooist versierde cupcake 
maakt, wint.  

Hoe gaan jullie het aanpakken?  
De mensen moeten thuis wel 
al hun cupcake maken. In de 
Dkantine mogen ze die dan 

vond het zo jammer dat ik daar niet 
aan mee kon doen. Dus ik dacht, 
dan organiseer ik het toch gewoon 
zelf! In De kroon. 

Heb je in de toekomst nog andere 
plannen met de KidzBar?  
Een sleep-over in Dkantine zou 
ik ook wel heel leuk vinden! Dan 
komen we in onze pyjama en kijken 
we de hele avond films.  

Veel plannen dus. Alleszins  
veel succes met Berchem Bakt!  
We kijken ernaar uit.  

Berchem  Bakt!  
KidzBar 

organiseert

info

In april is het tijd voor een 
nieuwe KidzBar. En dus wordt 

de Dkantine van De kroon 
opnieuw overgenomen door de 

kinderen van SAB. Verwacht 
je deze keer aan een speciale 

editie! SKRAB sprak met 
Otema (9), medeorganisator 

van de KidzBar. 

versieren. De jury (Jo van het 
repair café en Claudia van De 
kroon) beslissen samen met het 
publiek wie er wint.  

Wie kan er allemaal meedoen? 
Hoe kunnen de mensen 
inschrijven?  
Het is een wedstrijd voor duo’s 
tot en met 18 jaar. Als je 7 jaar 
bent, of jonger, mag je ook met 
een volwassene deelnemen. Maar 
ook de mensen die geen cupcakes 
willen versieren, zijn welkom. Zij 
kunnen proeven en meebeslissen 
wie er wint. We hopen echt dat 
er heel veel mensen komen. 
Inschrijven kan gewoon door een 
mailtje te sturen naar De kroon.  

Hoe kwam je eigenlijk op het idee?  
Ik kijk graag naar de Bake 
Off Vlaanderen en naar het 
Nederlandse CupCakeCup en ik 

 Kom je 
mee buiten   
 spelen? 
Het jaarlijks hoogtepunt van 
365 dagen buitenspelen komt er 
weer aan. Omcirkel 19 april op 
jullie kalenders, want het is weer 
buitenspeeldag! Op de tv is geen 
bal te zien, de zon schijnt, redenen 
genoeg om naar buiten te komen!  
Zin om eens te fietsen met gekke 
fietsen? Of een bamboe-knuffelkot 
te bouwen? Of toch liever je 
ninjamoves boven te halen? Kan 
allemaal én alles is gratis! Tot dan! 

19 april 2023 vanaf 14u

Tijdstip Woensdag 19 april 2023 
tussen 13u30 en 17u  
Locatie Op en rond het 
Initiatiefplein, Cité Moderne 
Partners Brede School 
Flamingo, Jeugddienst SAB, 
GC De kroon, VGC

info
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Oude mensen willen vooral lekker 
rusten. Het liefst zitten ze in hun luie 
stoel voor tv met een dekentje over 
hun knieën. Dagelijkse beslommeringen 
geven ze zoveel mogelijk uit handen en 
een uitgesproken mening hebben ze 
al lang niet meer. Maar is dat wel zo? 
Natuurlijk niet. 

In werkelijkheid ergeren de meeste 
75-plussers zich te pletter aan de 
manier waarop hun generatie wordt 
voorgesteld, behandeld en genegeerd. 
‘Genoeg’, zeggen de rebellen op leeftijd 
in REBELS. ‘Wij pikken dit niet langer.’ 
Elk op hun eigen manier verzetten ze 
zich tegen betutteling, doen ze er alles 
aan om gehoord te worden en vertikken 
ze het om oud te worden.  

Tijdstip  
donderdag 
23 maart 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 min

NL gesproken
FR ondertiteld

Cast
Ghislaine Cellier, Leo De 

Beul, Leon Dewulf, Mohamed 
Kabbar, Erik Kellens, Monika 

Triest, Greta Vandeborne, 
Nadia Vereecke 

Camera en montage 
Brecht Vanhoenacker  

Productie en distributie
Victoria Deluxe 

Muziek Jan D’haene  

info

 6+

Maandelijks 
organiseert De kroon 
‘docu op donderdag’. 
Daarin brengen we 
verhalen over groot en 
klein, over ver weg of 
dichtbij. Telkens zijn 
het verhalen die ons op 
een andere manier naar 
de wereld doen kijken. 
Na de film kan je nog 
gezellig napraten in 
onze Dkantine.  

Brecht Vanhoenacker  

REBELS
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ARCHIPEL 19
15, PL DE L’ÉGLISE, KERKPLEIN 15

1082 BSA / SAB 
Bruxelles / Brussel

BOOKING & INFOS
8€ / 5€ (- 26 & APAM / paspartoe kansentarief) /
 1.25€ (art. 27) 
https://archipel19.be, +32 2/469 26 75, 
inscription@archipel19.be/info@archipel19.be

Witvrouw

BA
INMUSICAL

BADMUZIEK

SIMON WITVROUW, TOON VAN DIONANT, 
JOACHIM SAERENS, EN ANDREW CLAES 

Voorprogramma/ En première partie
les élèves de l’Académie francophone / 
de leerlingen van de Franstalige muziekacademie    

19-04-2023 - 19:00
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1000 min1000 minvuevueallemanalleman
11  aapprriill

De kroonDe kroon
Fietsen,wandelen,darts,muziek.....

pop up bar/terras 
ten voordele van

 kom op tegen kanker

     Vanaf 10 uur....

Sven & Tinne  samen met team Vue alleman
stellen voor:

DKANTINEDKANTINE

Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem

1000 min1000 minvuevueallemanalleman
1166  aapprriill
De kroonDe kroon

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

pop up bar/terras 
ten voordele van

 kom op tegen kanker

     Vanaf 10 uur....

Sven & Tinne  samen met team Vue alleman
stellen voor:

DKANTINEDKANTINE

Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Meer info:

FB/events/1000 min vue alleman 

Op 1 april organiseren 
Sven en Tinne voor een 
3de keer 1000 min vue 
alleman. Wederom is 
jong en oud, klein en 
groot welkom voor een 
dag vol activiteiten. Alle 
opbrengsten van de dag 
gaan integraal naar Kom 
Op Tegen Kanker. Door-
lopend is de bar en het 
terras met volkspelen 
open en zijn er snacks 
te verkrijgen. We hopen 
jullie weer massaal te 

ontvangen voor een 
gezellige dag voor het 
goede doel. 
Fietstocht, wandeling, 
darts, muziek, … staan al 
zeker op het programma. 
Voor het vervolg: volg 
het evenement op 
facebook.

In 2012 debuteert Simon 
Witvrouw met z’n band Mojostar. 
Na het opnemen van dat album bij 
platenmaatschappij Quest 4 voelt 
hij vandaag meer dan ooit de nood 
om het hele proces zelf onder 
controle te hebben. Op die manier 
wil hij dichter bij zichzelf kunnen 
staan.  

WITVROUW - de naam van z’n 
nieuwe band - was dan ook een 
logische keuze. Een eerste single 
dringt zich op en met ‘Start To 
Believe’ treden Witvrouw & 
de zijnen voor het eerst echt 
naar buiten. Klaar om de ether 
te veroveren. Yes, we believe. 
WITVROUW staat voor vier 
vrienden, vier karakters en vooral 
veel kleuren. De band brengt 
een organische mix van klanken, 
poëzie en sferen uit verschillende 
muzikale sterrenstelsels. Met veel 
ruimte voor improvisatie, groove 
en roots uit jazz, blues en funk.  
  
En die vier vrienden? Dat zijn niet 
de minste. WITVROUW bestaat 
uit Simon Witvrouw (Mojostar, 
Billie Kawende), Joachim Saerens 
(Selah Sue, Bai Kamara Jr.), Toon 
van Dionant (Robin Verheyen Trio, 
New groove sextet) en Andrew 
Claes (Muni, BRZZVLL). De 
heren van WITVROUW leerden 
elkaar kennen op en rond het 
Lemmensinstituut in Leuven, 
werden goede vrienden en na vele 
projecten her en der besloten ze 
samen WITVROUW op te richten. 
Elk met hun eigen karakter en 
kleur dat in interactie met elkaar 
resulteert in een blend van  funk, 
afro, jazz, blues, roots, pop en 
reggae. “WITVROUW zou nooit 
WITVROUW kunnen zijn zonder 
de combinatie, ervaringen en 
invloeden van ons alle vier”, zegt 
bezieler Simon Witvrouw daarover. 

Voor fans van TaxiWars, Jimi 
Hendrix, Michael Kiwanuka, JJ 
Cale, late  Miles Davis en Fela Kuti.  

Reservaties via sven.deman2@telenet.be 
Tijdstip woensdag 19 april om 19u
Locatie Archipel 19 Place de L’église 15/ Kerkplein, 1082 SAB 
Prijs 8€ /5€ (-26 & APAM/paspartoe kansentarief) / 1.25€ (Art 27)
Inschrijven inscription@archipel19.be - info@archipel19.be

info
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Veerle Pollet heeft een nieuw 
album uit wat een verfijnde 
collectie geworden is van 
neoklassieke muziek, met de 
herkenbare toets van Paulette 
en deze keer met een knipoog 
naar de barokmuziek.

Paulette Verlée, het alter ego van 
Veerle Pollet, leerde op jonge 
leeftijd piano spelen met de 
werken van Bach en Schumann. 
Voor haar eerste langspeler die 
vorig jaar uitkwam, haalde ze 
haar inspiratie bij Erik Satie. Voor 
haar nieuw werk ‘Les Barricades 
Mystérieuses’ vormde François 
Couperin het uitgangspunt. In de 
ban van zijn ‘leçons de ténèbres’ 
maakte ze eerst haar eigenzinnige 
pianoversie van ‘MEM,’ nadien 
creëerde ze nieuw, eigen werk op 
basis van zijn ietwat grappige en 
mysterieuze titels van zijn ‘pièces 
de clavecin’.  
Niet enkel Paulette liet zich 
inspireren door de heerlijke titels 

info

 
Jaarlijks worden  

in april in heel  
Nederland en  

Vlaanderen filosofische 
nachten, programma’s, 

lezingen, debatten en festivals 
georganiseerd. Ook de 

bibliotheek van Sint-Agatha-
Berchem en GC De kroon  

doen mee!  

Filosofiecafé  
Schuif mee aan tafel en kom 

met ons van gedachten wisselen 
tijdens dit allereerste filosofiecafé! 

We dagen je uit je ideeën te 
beargumenteren, kritische vragen 

te stellen en in dialoog te treden 
met anderen. Aan de hand van 

de Socratische methode behoudt 
een begeleider het evenwicht 

tussen diepgang en ontspanning. 
Voorkennis is niet vereist, een 

open geest en nieuwsgierige blik 
zijn  voldoende. 

Atelier voor kinderen 
 Een tandenborstel dient om je 
tanden mee te poetsen, toch? 

Doet een nagelknipper enkel aan 
nagels knippen? En waar dient een 

neushoorn dan voor? Of muziek? 
Een droom? Aan de hand van 

een prentenboek filosoferen de 
kinderen erop los in dit prikkelende 

en eigenzinnige atelier. Waar 
verwondering, het plezier van 

vragen stellen en samen bricoleren centraal staan.  
Voor kinderen vanaf 6 tot 10 jaar. Ouders van kinderen 

zijn welkom, maar reserveren ook hun plekje.

KONINGS-
DAG
Vier op vrijdag 28 april 
mee Koningsdag in De 
kroon. Een hoogdag 
voor al wie Nederland-
minnend is. Of gewoon 
houdt van een leuk 
feestje.  

Verwacht je aan 
Hollandse muziek, 
bitterballen en oud-
Hollandse spelletjes. 
Kom allen!  
En kom in oranje!  
Breng je je kinderen 
mee? Voor hen 
voorzien we een leuke 
knutselactiviteit.  

Paulette 
Verlée

Tijdstip Vrijdag 28 april 
van 17u tot 19u 
Locatie Dkantine
Prijs Gratis

info

van Couperin. Ook Magritte 
heeft maar liefst 2 werken 
gemaakt met dezelfde titel, ‘Les 
Barricades Mystérieuses’. Als 
Jettenaar en groot liefhebber 
van Magritte kon ze dan ook niet 
anders dan hiernaar te verwijzen 
met het artwork van de plaat.  
 
Op scène worden de 
pianowerken opnieuw voorzien 
van doordachte cellopartijen, 
gebracht door Maaike Organe. 
Het beeldmateriaal dat live 
achter hen geprojecteerd wordt, 
komt deze keer grotendeels 
van de Berlijnse filmpionier 
Walter Ruttmann. Zijn abstracte 
animatiefilmpjes uit de jaren 
’20 sluiten perfect aan bij 
het surrealistische beeld van 
Magritte.

Les Barricades MystérieusesPREMIÈRE

Tijdstip
vrijdag 12 mei 

om 20u 
Locatie Grote Zaal

Prijs 8€ / 
5€ Paspartoe 

kansentarief en 65+

info

April is de maand van     de filosofie   

Voor  
Volwassenen    
Tijdstip 
Vrijdag  
21 april 
om 19u  
Locatie 
Dkantine 
Prijs 
gratis 

Voor 6j. tot 10j. (ev. met ouders)     
Tijdstip woensdag 26 april  
van 15u tot 16u30  
Locatie Bibliotheek SAB 
Prijs gratis  
Inschrijvingen verplicht via 
bibliotheek@berchem.brussels  
of 02 468 02 15

info
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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

• 17 maart om 18u30
Pizzabak in een houtoven 
Wil je zien hoe een houtoven ge-
stookt wordt om pizza te bakken? 
Wil je ook graag je eigen pizza 
(leren) maken op artisanale wijze? 
Dan is dit het moment!
Concreet: vrijdag 17 maart 2023, 
start om 18h30

Waar? Broodoven van het OCMW 
van Sint-Agatha-Berchem (de Sel-
liers de Moranvillelaan 91 - ingang 
links naast het gebouw).

Deelnameprijs: 7 euro 
Meer info en inschrijven: 
kwb.ganshoren@gmail.com 
Daniel Van Bossche  0477/22 44 13 
inschrijven vooraf nodig 
(maximaal 15 deelnemers)

Webas

Film- en videoclub

We leren je hoe een film te maken 
en deze te monteren en bewerken 
op een pc. We branden vervolgens 
de film op dvd om hem te verto-
nen. 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 in maart en april bijeen 
om gezellig samen te knutselen in 
de crearuimte van GC De kroon.
Uiteraard is iedereen welkom voor 
een babbel en een kopje koffie. 
• 17 en 31 maart
• 21 april

Marie-José Musschebroeck 
02/469 01 01

28

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 ambiance. 
Maak nieuwe vrienden. 
Tot dan?

Iedere derde woensdag 
van de maand bijeenkomst 
(tenzij enkele uitzonderin-
gen) in de Gemeentezaal 
Koning Albertlaan 33 in 
Sint Agatha Berchem.
 
Steeds welkom.
Gratis voor onze leden. 
Voor de liefhebbers, wij 
hebben ook een dans-
groep en die oefenen alle 
andere woensdagen om 
14 uur in een lokaal in de 
Alcyonstraat.

02/465 32 17

info
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Sint-Achtenberg

Geschied- en Heemkundige Kring
Ontmoetingsmomenten 
Archiefbeheer
Erfgoedbank Sint-Agatha-Berchem
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek,
Kerkstraat 131, 
1082 St.-Agatha-Berchem

Vrijdag 3 maart 2023
Vrijdag 7 april 2023
Vrijdag 5 mei 2023
Vrijdag 2 juni 2023

Telkens met vaste openingsuren 
van 14u tot 17u. Andere data en 
uren kunnen enkel op afspraak. Wij 
hopen jullie talrijk te mogen verwel-
komen met foto’s, documentatie en 
verhalen. Wij zoeken fotomateriaal 
van de vroegere jaarmarkten en 
dierenprijskampen.

Praktisch:
Abonnement en lidmaatschap 
kalenderjaar 2023 (1 jan - 31 dec)
- aangesloten lid (AL): 12 euro
- gezin (GL): 20 euro
  (gezin= 2 volwassenen  
 +kinderen inwonend/ten laste ≤18 j)
- steunend lid (SL): 30 euro
- beschermend lid (BL): 50 euro of 
meer

Via overschrijving op onderstaande 
rekening van de Geschied– en 
Heemkundige Kring Sint-Achten-
berg, Kerkstraat 131, 1082 Sint-
Agatha-Berchem
IBAN BE 35 4255 2010 8137
BIC KREDBEBB
met in mededeling duidelijke 
vermelding het soort lidmaatschap 
[AL-GL-SL-BL]

Mark Verhasselt
Voorzitter 0496/07.76.65
sintachtenbergkring@gmail.com

Bru-West en West-Uit

Cultuur- en vrijetijdsvereniging

• 8 maart om 14u30 in de feestzaal SAB
Samen de wereld rond.
De Berchemse Seniorendienst & Bru-West nodi-
gen jullie uit om te genieten van de diavoordracht 
Zuidwest-Engeland van Cornwall tot Wiltshire.
• 15 maart om 18u in De Zeyp, Ganshoren
Kokkerellen. Aanmelding verplicht.
• 19 maart om 9u45 in Hemiksem Callebeek
Waterbus en (fiets)wandeling met West-Uit.
• 18 mei om 13u30 (vertrek autocar ‘De Wand’) 
RED STAR LINE
Tentoonstelling: in 1923 maken miljoenen mensen 
de oversteek van Europa naar de VS in de zoek-
tocht naar een beter leven.
Prijs abonnees: € 90

 www.info-zomaar.com
 André de Schutter
 02/465.30.21

info

‘Gisèle, bedankt voor wie je 
was, voor alles wat je deed, 

dank om al het mooie je ons 
hebt gegeven, altijd recht uit 

het hart met die mooie glimlach 
als een juweel, dat was jij’,

 Marie-José Musschebroeck

De oprichtster en gedreven 
kracht achter De Eglantier, is 
Gisèle Beun, die net voor kerst 
ons verliet. Ze werd geboren 
in Nieuwpoort op 26 augustus 
1932, en vierde in augustus haar 
90ste verjaardag op een van de 
warmste dagen van de zomer in 
De kroon. We denken nog met 
veel goede herinneringen terug 
aan haar want ze was erg geliefd 
in De kroon.

Gisèle was een prominente 
figuur van het sociale leven in 
de gemeente van Sint-Agatha-
Berchem. Op vrijdag kwam 
Gisèle langs in De kroon voor de 
vriendenbond De Eglantier waar 
ze met vrienden en kennissen 
gezellig knutselden. Voor 
Oekraïne maakte Gisèle met de 
vrienden van De Eglantier nog 
mooie wenskaartjes die nog 
steeds te koop zijn in Dkantine. 
We storten met plezier de 
opbrengst door naar zij die 
vandaag nog in nood verkeren en 
dragen de brede solidariteit en 
het gulle medeleven van Gisèle 
met ons mee. We verliezen niet 
alleen een van de oprichters van 
De kroon maar een gedreven 
persoon met veel inzet voor een 
hechte en warme gemeenschap.

Uit de herdenkingstoespraak van  
Marie-José Musschebroeck: 
‘Ze was een fantastische mama, 

oma en een goede vriendin, 
een trouwe medewerkster, een 
collega die als een vlinder in ons 
leven is gevlogen. Zeer actief 
in wat ze verwezenlijkt heeft 
tijdens haar leven. Dansen, dat 
deed ze heel graag, gidsen kon ze 
als geen ander, wandelen met de 
hondjes en dochter, wenskaarten 
tijdens onze hobby namiddagen 
in De kroon, bloemschikken, 
lekker uit eten met de kinderen 
of vrienden. Toen we in de 
bar van Valida zaten, zei ze: 
“Alvorens ik naar huis ga, wil ik 
hier eerst op restaurant eens 
lekker gaan eten”.

Je kon met haar over alles en nog 
wat praten, heel veel taken nam 
ze op zich. Wat zij allemaal deed, 
is teveel om op te noemen. Alles 
wat ze ondernam, werd gedaan 
met heel veel liefde om iedereen 
gelukkig te zien. Niets was haar 
teveel en niets moest, zo was 
zij. Geen dag ging voorbij in Sint 
Agatha Berchem of we zagen 
Gisèle ergens.’

Eglantier
Eerbetoon Gisèle



Dinsdag 7 maart 2023 om 19u

Graag nodigen we u uit op de algemene vergadering van Gemeen- 
schapscentrum De kroon. Om 19u bent u welkom in de Grote Zaal. 
Na het officiële gedeelte, is er een inspirerende lezing. 
Afsluiten doen we met een glas in Dkantine.

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

20u15: Spreker  
Hans Vandecandelaere
Hoe waait diversiteit binnen in de 
verschillende Brusselse sectoren? 
Wat lukt er en wat niet? Auteur Hans 
Vandecandelaere verkent de com-
plexe realiteiten achter huisvesting, 
armoede, gezondheidszorg, cultuur, 
onderwijs, opvoeding, religie, eco-
nomie, ouder worden en jong zijn in 
Brussel. Het resultaat, een artikelen-
reeks gesteund op 160 interviews in 
De Standaard, verwerkte hij tot een 
lezing. Daarin laat hij ons allemaal 
stilstaan bij de hamvraag: Hoe leven 
we samen? En als het verschil de 
norm is, wat houdt de stad dan 
samen? 

22u: Receptie in Dkantine 

Programma
19u: Officieel gedeelte*
• Vaststelling aanwezige en verontschuldigde leden
• Goedkeuring verslag algemene vergadering 14 maart 2022
• Voorstelling en goedkeuring voortgangsrapport 2022 en actieplan 2023
• Bespreking en goedkeuring balans- en resultatenrekening 2022 en begroting 2023 
• Kwijting van de bestuurders
• Aanvaarding/vaststelling nieuwe leden en ontslag van de oude leden 
   van de algemene vergadering en raad van bestuur 
• Voorstelling en goedkeuring nieuwe statuten van vzw GC De kroon
• 10 jaar nieuwbouw De kroon: verzamelen van ideeën 
• Duurzame infrastructuur De kroon: bespreking en goedkeuring EFRO-middelen.

Algemene vergadering
GC De kroonU
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