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Voorwoord 
  

In 2023 zijn we halverwege het cultuurbeleidsplan 2020-2025. Met de culturele partners werd er 

samengekomen om te kijken waar we na drie jaar Cultuurbeleidsplan staan. De kernploeg die het Lokaal 

Cultuurbeleid vormgeeft, onderging in 2022 een grondige vernieuwing met een nieuwe bibliothecaris, een 

directeur voor de Academie voor Muziek en Wood en twee nieuwe stafmedewerkers in GC De kroon. Uit deze 

workshops blijkt dat de neuzen in dezelfde richting staan en dat er veel enthousiasme en zin is om het Lokaal 

Cultuurbeleid in 2023 vorm te geven maar dat we prioriteiten moeten stellen. 

Twee thema’s uit het Cultuurbeleidsplan 2020-2025; jeugd en communicatie blijken sterk te leven bij de 

verschillende partners. Vandaag de dag is er al een bijzonder uitgebreid programma voor kinderen, maar wat 

als ze ouder worden? Het bereiken van tieners is en blijft een uitdaging voor alle partners. Ook rond het thema 

communicatie zijn er nog veel mogelijkheden. Het bereiken van een divers, nieuw publiek blijft moeilijk, 

ondanks alle investeringen in het drukken van brochures, digitale communicatie, mond-aan-mond reclame… 

De kwaliteit van de communicatie is de laatste jaren beter geworden maar het ontbreekt ons aan vernieuwende 

communicatie en het bereiken van de specifieke doelgroepen met deze communicatie.  

In dit actieplan: 

• Bouwen we samen verder op de fundamenten uit het Cultuurbeleidsplan 2020-2025 met de nodige 

focus op jeugd en communicatie 

• Delen we het idee om nog meer de wijken van Sint-Agatha-Berchem in te trekken 

• Starten we nieuwe projecten op en willen we hiermee een breder publiek aantrekken 

• Geven we extra impulsen aan reeds bestaande projecten en brengen we cultuur waar de nood het 

hoogst is  

• Delen we kennis, luisteren we naar elkaar en verlagen we drempels voor de Berchemnaren  
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Culturele diversiteit 
Zomer in Sint-Agatha-Berchem 

Lokaal Cultuurbeleid, Jeugddienst, Brede school Flamingo, 

Ondanks het feit dat de voorbije twee edities van Podium Parvis in de smaak vielen bij de Berchemnaren en de 
partners zal er dit jaar geen podium komen te staan op de Parvis gedurende 2 à 3 dagen. Wel wordt er gekozen 
om gedurende vier woensdagen (12 & 19 juli en 16 & 23 augustus) te zorgen voor een cultureel aanbod op de 
Parvis. Door het programma te spreiden over 4 weken hopen we meer mensen te kunnen bereiken en opnieuw 
een divers publiek te laten genieten van een breed cultureel aanbod in de openbare ruimte.  
 
Op woensdag 5 juli 2023 zal de vierde editie van ‘Alles op Wieltjes’ plaatsvinden. We veranderen de naam naar 

‘Ik Speel XL’ en openen zo de zomer op een feestelijk manier voor kinderen en gezinnen. Door het aanbieden 

van verschillende gratis (fiets)activiteiten wil Sint-Agatha-Berchem een gemeente zijn op kindermaat door het 

aanbieden van sport- en spelmogelijkheden. Via deze XL openingsactiviteit en vier andere woensdagen (Ik speel; 

op 12 & 19 juli en 16 & 23 augustus) wordt er ingezet op talentontwikkeling en plezier en worden kinderen 

tussen 3 en 12 jaar aangemoedigd om te spelen door een stuk van de openbare ruimte aan hen terug te geven.  

Circuit 2  
 
GC De kroon 

Isabella Arboleda  zal een dansstuk ontwikkelen en een serie dansworkshops aanbieden in relatie tot het stuk 
voor de mensen uit de buurt.  Isabella komt in residentie in mei, geeft dansworkshops in juni en houdt een 
toonmoment in het najaar 2023.  Als artieste legt Isabella een professionalisme aan de dag waardoor het heel 
aangenaam samenwerken is. Ze is niet alleen zeer gedreven om het onderste uit de kan te halen wat de 
residentie betreft. Ook in haar artistieke praktijk laat Isabella laat niets aan het toeval over. Licht, klank en kledij 
worden tot in de puntjes uitgewerkt. De kroon is dan ook opgetogen dat ze Isabella haar partner mag 
noemen. Na een zeer sterk toonmoment op het eind van haar circuitparcours in 2022 kijkt GC De kroon met 
Isabella nu samen naar de toekomst om niet alleen voorstellingen maar ook ateliers samen uit te werken.  
Een connectie met de wijk maken, is hierbij voor beide partners een belangrijk uitgaanspunt.  

 
Living (be flat)  

GC De kroon 

Living is een sociaal artistiek project van Be Flat, dat hybride circus brengt tot voorbij de muren van de publieke 

ruimte. We engageren Be flat om een project te starten met de jongeren van Fedasil. Zowel het creatieproces 

als de voorstellingen vinden plaats op locaties die hier niet voor bestemd zijn. De uiteenlopende architectuur 

en de intimiteit van deze plaatsen maken integraal deel uit van het gebeuren. Be Flat vindt haar interesse in de 

uitwisseling die plaatsvindt tussen bewoner, artiest, organisatie en publiek. Het gezelschap wilt 

nieuwsgierigheid ten opzichte van het onbekende stimuleren en ervoor zorgen dat iedereen hedendaags circus 

kan beleven vanop de eerste rij. In samenwerking met Fedasil zal dit project tot stand komen met nieuwkomers. 

Niet begeleide Syrische en Afghaanse jongeren tussen 12 en 18 jaar van het opvangcentrum in Dilbeek worden 

geëngageerd hieraan deel te nemen. Het traject landt met een voorstelling op het Visueel Festival Visuel in 

2024.  
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Roemeense collectie 

Nederlandstalige bibliotheek 

Ook in 2023 zal de bibliotheek het contact met de Roemeense klankbordgroep onderhouden en tezamen met 

drie andere Brusselse bibliotheken deelnemen aan het festival Roemeense Lente. Er wordt verder gezocht naar 

de mogelijkheden om de Roemeense collectie meer zichtbaar te maken.  

Orgel- en dwarsfluitconcert 

Lokaal Cultuurbeleid, Nederlandstalige en Franstalige Academie, lokale Berchemnaar 

In het kader van van Fête de la Musique zal er opnieuw op initiatief van Berchemnaar en orgelist Pierre L. een 

orgel- en dwarsfluit concert worden georganiseerd. Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni om 14u30. 

Het voorprogramma bestaat uit een ensemble van leerlingen dwarsfluit onder leiding van de leerkrachten 

dwarsfluit Nathalie Bosch en Dominique Leupe van de Nederlandstalige en Franstalige muziekacademies. Ook 

de orgelklas van de Nederlandstalige muziekacademie wordt betrokken. Via dit concert kunnen Berchemnaren 

kennismaken met het orgel van Sint-Agatha-Berchem en genieten van een uniek concert in de Sint-Agatha Kerk. 

Dag van de Minibieb 

Lokaal Cultuurbeleid, Nederlandstalige bibliotheek, bewoners 

- Moment om boekenbox in de kijker te zetten. 

- Thema ‘mini’: kort straattheater, korte verhalen in een al dan niet verduisterde boekenbox. 

- Ipv op 10 juni, de eigenlijke Dag van de Minibieb, zouden we dit doen tijdens het kermisweekend zodat 

er sowieso al publiek aanwezig is.  
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Sociaal isolement en armoede 
Acties bibliotheek 

Als openbare instelling waar geen commerciële of consumptieverplichtingen van toepassing zijn, maar waar 

tegelijk cultuur leeft, heeft de bibliotheek een bijzondere positie om mensen met een lagere sociaal-

economische status in contact te laten treden met cultuur en literatuur. Vanaf september zal er bovendien geen 

lidgeld meer worden gevraagd, ongeacht iemands persoonlijke situatie (nu is dat namelijk enkel het geval voor 

OCMW-gerechtigde personen en jongeren onder de 18 jaar). We blijven mensen ondersteunen die niet altijd 

hun weg vinden in de digitale wereld, zorgen voor een divers informatieaanbod en verwijzen mensen door naar 

partners indien nodig.  

Study Spaces 

GC De kroon 

De Study Spaces blijven in 2023 van kracht. GC De kroon wil meer betrokkenheid creëren en hen de ruimtes 

aanbieden waar ze ongestoord kunnen werken. Naar de toekomst toe wil GC De kroon beter afstemmen met 

de andere deelnemende partners. GC De kroon wil meer contact met de studenten door hen te interviewen en 

te bevragen over waar hun noden liggen in verband met het optimaliseren van een aangename studeerplek. 

Daarnaast hoopt De kroon hen meer te kunnen betrekken in de huidige werking en hen te laten doorstromen 

naar andere activiteiten.   

Dkanjers 

GC De kroon 

Ouderen uit de gemeenschap samenbrengen en verrassen met uiteenlopende activiteiten, blijft een 
hoofddoelstelling voor de werking van Dkanjers in 2023. Bij elke bijeenkomst wordt gepeild naar de noden van 
de deelnemers. Aan die noden probeert De kroon zo goed mogelijk tegemoet te komen. Dat kan klassieke 
muziek zijn, een nieuw bordspel of een voorstelling. De kroon wil ook het netwerk van de senioren verbreden 
door samen te werken met het Brussels Ouderenplatform. De kroon blijft met hen samenwerken om op die 
manier te leren van de expertise die het BOp in huis heeft en nieuwe senioren te introduceren in de werking.  
De kroon probeert naast het aantrekken van nieuwe leden, ook de programmatie uit te breiden en het 
doelpubliek meer te betrekken bij de dagelijkse werking. Zo werd er onlangs een groot ontbijt annex 
conversatietafel georganiseerd met de NT2-cursisten. Daarna werden er onder leiding van Peter Decabooter 
samen Nederlandse liedjes gezongen. De activiteit was met veertig deelnemers (NT2 en senioren) een groot 
succes en zeker voor herhaling vatbaar. Zowel de cursisten, Dkanjers, de leerkrachten als Peter kijken uit naar 
een volgende editie.  
 

Sint-Agatha-Berchem, een Warme William Gemeente 

Brede School Flamingo  

Ook in 2023 zet Brede School Flamingo in op geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren. Na het succes 
van de rondreizende Warme William Bank in 2022 krijgt elke school in 2023 een eigen Warme William Bank op 
school. De bank heeft als doel om de drempel om mentaal welzijn te bespreken te verlagen. De directies, 
zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren van de Berchemse (basis)scholen en vrijetijdspartners komen dagelijks 
in contact met kinderen die piekeren en ervaren het belang van een goede mentale gezondheid bij hun 
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leerlingen. Tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid van 1-10 oktober maken we mentaal welzijn 
bespreekbaar via de actie spreuken in het straatbeeld.  
 

Warm Spaces  

Gemeente Sint-Agatha-Berchem, GC De kroon, CC Archipel 19, bibliotheek (NL & FR), Sociale Kruidenier 

De snel stijgende energieprijzen vormen voor veel mensen een financiële uitdaging. De kroon, de gemeente, 
de bib’s, Ellips, de sociale kruidenier en CC Archipel19 sloegen de handen in elkaar om in deze energiecrisis 
ruimtes open te stellen waar mensen zich konden opwarmen bij een gratis kop koffie of thee. Het is een goede 
gelegenheid om anderen te ontmoeten. De actie loopt tot maart. Van maandag tot en met zaterdag zijn er 
telkens openingsuren waarop je vrij kan inlopen bij deze partners. Veel mensen zijn vooral op zoek naar een 
ruimte om warm te zijn zonder dat ze iets ‘moeten’ (consumeren, deelnemen aan een activiteit, etc.). Dkantine 
wordt opengesteld voor mensen die warm willen zitten, willen telewerken, een boek willen lezen, etc. In de 
eerste plaats moet het laagdrempelig en toegankelijk zijn. 
 

Culturele dienst van het OCMW 

 De verantwoordelijke van de culturele dienst van het OCMW heeft een enquête gedaan bij de gebruikers om 

na te gaan wat ze graag in 2023 willen doen op vlak van cultuur. Mogelijke activiteiten zijn: 

• Bioscoop 

• Museumbezoek 

• Tuinieren 

• Dagtocht 

• Architectuur wandeling 
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Jeugd 
Vakantiestages 

Jeugddienst, Brede School Flamingo, Academie voor Muziek en Woord 

De Nederlandstalige Academie voor Muziek en Woord organiseert van 20 tem 25 

augustus een artistieke zomerstage voor kinderen en jongeren van 8 tot 18, in De 

Hoge Rielen in Kasterlee. Olv deskundige leerkrachten van de Academie en een 

enthousiaste ploeg van jonge animatoren zal 5 dagen gewerkt en gespeeld worden 

rond het thema Tuin der Goden. Met aandacht voor samenspel, creëren, woord èn 

muziek, soundscaping en songwriting. Deze stage is zowel toegankelijk voor 

jongeren met een vooropleiding als voor jongeren zonder vooropleiding in muziek 

of woord. Maw ze wordt ook opengesteld voor andere kinderen uit de lokale 

context, in een poging de toeleiding naar de Academie te faciliteren en het sociale 

weefsel rond de school te verstevigen. Prijzen worden bewust zeer democratisch 

gehouden. 

Ook in 2022 organiseren de gemeentelijke jeugddienst en Brede School Flamingo vijf verschillende stages voor 

kleuters en leerlingen van de 1e graad. Zeker nu de vakantieperiodes voor het Nederlandstalige en Franstalig 

onderwijs op verschillende momenten zal plaatsvinden is er voor veel ouders wiens kinderen in het 

Nederlandstalig onderwijs zitten veel onzekerheid over stageplaatsen. Door stages te organiseren voor 

kinderen tussen 3 en 8 jaar proberen de jeugddienst en Brede School Flamingo een antwoord te bieden op de 

vraag en behoeften van gezinnen in Sint-Agatha-Berchem. Voor de organisatie van deze stages wordt er elk jaar 

opnieuw een oproep gedaan om nieuwe partners te ontdekken die mee het stageaanbod kunnen uitwerken.  

Generatie Veerkracht 

GC De kroon, Hanneke Paauwe, Vlaamse Gemeenschap  

Opnieuw wordt er dit jaar gefocust op speelweken en creatieve ateliers voor kinderen in kwetsbare situaties. 
In samenwerking met kunstenaar Hanneke Paauwe, die de ateliers zal geven, wordt er samengewerkt met het 
opvangcentrum van Fedasil in Dilbeek. In Dilbeek wonen 55 jongeren tussen 12 en 18 jaar, waarvoor Hanneke 
verschillende creatieve ateliers zal geven. In de zomervakantie zullen er creatieve speelweken plaatsvinden en 
zal gewerkt worden naar een toonmoment. Daarnaast creëert De kroon op die manier een doorstroom van 
mensen die leven in kwetsbare omstandigheden naar de ruimere werking. Dit kan hopelijk op een duurzame 
manier geïmplementeerd worden in de samenwerkingsverbanden binnen het netwerk van De kroon. Naast 
Fedasil, worden de contacten met woonzorgcentrum Bloemendal ook aangehouden en wordt onderzocht of 
Valida, of vzw Hoppa partners kunnen worden in de toekomst.  
 

Kinderen Baas 

Brede School Flamingo, GC De kroon en de Nederlandstalige bibliotheek 

Ook in 2023 zal er drie keer per maand op woensdagnamiddag een buitenschoolse activiteit plaatsvinden voor 

leerlingen van de lagere scholen in Sint-Agatha-Berchem. Brede school Flamingo, GC De kroon en de 

Nederlandstalige bibliotheek programmeren samen creatieve, culturele en sportieve activiteiten. Naast de 

vaste samenwerkingen met Chiro Koradium, het kookatelier, theater in de bib en gezelschapsspelletjes wordt 

er maandelijks samengewerkt met een nieuwe losse partner. Via deze losse samenwerkingen krijgen de 
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leerlingen de kans nieuwe partners te ontdekken, die nadien vast partner kunnen worden. Op die manier 

hebben de kinderen een ruime keuze om hun woensdagnamiddag amusant en creatief in te vullen. De 

activiteiten worden afwisselend opgevolgd door de Brede School Coördinator en de sociaal cultureel werker 

van GC De kroon. Eén keer per maand vindt er een film plaats in de Grote Zaal van De kroon. Hier wordt getracht 

een kwaliteitsvolle film te kiezen. Het einde van het schooljaar zal worden gevierd met een slotfeest op maat 

van de kinderen.   

Buitenspeeldag 

Brede School Flamingo, GC De kroon, jeugddienst, Cohésion Sociale, Dienst preventie 

De buitenspeeldag zal dit jaar plaatsvinden op 19 april 2023. Er is opnieuw gekozen voor een buitenspeeldag 
op en rond het Initiatiefplein in de Cité Moderne om zo de duurzame werking verder te zetten. De speelzone 
bestaat opnieuw uit een kleuterzone, een lagere school zone en een 12+ zone. Uiteraard zijn deze grenzen 
fluïde en kan hiermee gespeeld worden. Verschillende straten worden afgezet, waardoor de doorstroom naar 
andere activiteiten vlot en zonder gevaar kan verlopen. In het kader van Generatie Veerkracht worden er twee 
creatieve ateliers gegeven.   
 

MOVE IT – Jeugdhuis De Kuub 

Jeugdhuis De Kuub, Boomclap Nation, GC De kroon 

MOVE IT is een project van jeugdhuis De Kuub die cursussen, activiteiten en uitstappen 

aanbiedt voor jongeren uit de buurt. We zetten ons specifiek extra in voor jongeren 

die leven in kansarmoede. We willen hen zo stimuleren en motiveren door middel van 

sport, kunst en culturele activiteiten. We proberen sociale aspecten voor de jongeren 

in de stedelijke context te verscherpen. Begeleid door opgeleide jongeren die vooral 

een motiverende en open geest hebben. Een ontmoeting waar jongeren zich in een 

safe space voelen en waar er duidelijk geen plaats is voor veroordelen en kritiek.  

Dit project gaat van start in april. Momenteel is het jeugdhuis via de JEZ!-campagne 

(jong en zot) geld aan het inzamelen zodat het jeugdhuis met een vlotte start kan 

beginnen. Het jeugdhuis hoopt zo hun nieuwe ledenwerving verder te zetten en 

nieuwe bestuursleden aan te trekken. Terwijl ze hun voor de omgeving blijven inzetten. 

Jeugdboekenmaand  

Nederlandstalige bibliotheek 

De Jeugdboekenmaand is een jaarlijks terugkerend leesfestival voor kinderen en jongeren. De organisatie ligt 

in handen van Iedereen Leest, maar in Brussel neemt de ondersteunende dienst van de VGC, zijnde Obib, deze 

taak op zich. In 2023 gaan alle sessies voor het eerst sinds de covid-pandemie opnieuw fysiek door. 

Bibnocturne 

Nederlandstalige Bibliotheek 

Om de mooie bibliotheektuin meer in de kijker te zetten en tegelijk bij te dragen aan het vakantieaanbod voor 

kinderen, vatte de bib het plan op om een nocturne te organiseren waarbij kinderen kunnen overnachten in de 

tuin. Allen samen rond een modern kampvuur (= vuurkorf) worden griezelverhalen verteld die de kinderen zelf 
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hebben geschreven en natuurlijk worden er ook marshmallows geroosterd. De hulp van enkele ouders wordt 

ingeschakeld voor de organisatie en begeleiding. 

Voorleesweek 

Nederlandstalige Bibliotheek 

Tijdens de voorleesweek in november wil de bibliotheek inspelen op het thema door een workshop voorlezen 

aan te bieden. Hiervoor worden niet enkel ouders maar ook professionelen uit het werkveld uitgenodigd (vooral 

kinderdagverblijven zijn vragende partij).  Afhankelijk van het thema organiseert de bibliotheek in de bib zelf 

een activiteit voor kinderen.  

Kunstendag voor KINDEREN  

Lokaal Cultuurbeleid, jeugddienst, Nederlandstalige Bibliotheek,  GC De kroon en Academie voor Muziek 

en Woord 

 

In november zullen de partners opnieuw meedoen aan de Kunstendag voor Kinderen. Die dag kunnen kinderen 

en hun families een hele dag kunst beleven. De activiteiten gaan door in het cultureel dorp en de verschillende 

partners zorgen voor een aanbod in de vorm van een familievoorstelling en workshops in GC De kroon en de 

Nederlandstalige bib. In 2023 zal de Kunstendag voor Kinderen plaatsvinden op zondag 19 november, maar het 

programma wordt pas bepaald wanneer het overkoepelende thema wordt bekendgemaakt.  

 

KIDSFESTIVAL 

Jeugddienst, GC De kroon en CC Archipel 19 

 
In samenwerking met de jeugddienst, GC De kroon en CC Archipel 19 zal het Kidsfestival opnieuw plaatsvinden 
in februari. Er zal getracht worden woordloze voorstellingen te programmeren om zo een breder publiek aan 
te trekken. Daarnaast zal er beter nagedacht worden over de leeftijd van de doelgroep. In het verleden hebben 
is er opgemerkt dat voorstellingen, waar de doelgroep -7 is, meer geneigd zijn te komen. Daarnaast zal er een 
betere wervingsstrategie en communicatie tussen de verschillende partners komen. Dit allemaal is gebleken uit 
de vorige editie en nemen we mee naar de volgende editie.   
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Duurzaamheid-openbare 

ruimte-mobiliteit  
Fietsen & Repair café 

GC De kroon en Repair Café 1082 

Repair café  
Het Repair Café lokt steeds meer mensen en blijft een belangrijk project voor De kroon. Het stijgend aantal 
bezoekers zorgt ervoor dat er meer vrijwilligers nodig zijn. In april bestaat het Repair Café 10 jaar. De perfecte 
aanleiding om samen met de organisatoren de balans op te maken.  
  
UIT-ME-KAAR (Repair Café kids)  
In februari 2023 was er een nieuw Repair Café voor kinderen onder de noemer: UIT-ME-KAAR. Kinderen 
konden in dit atelier apparaten onder begeleiding uit mekaar halen. Op die manier kregen ze inzicht in de 
werking van de apparaten. Het atelier was een succes! GC De kroon wil er in 2023 zeker meerdere 
organiseren.  
  

Werking BLED 

GC De kroon en Berchem Lokaal en Duurzaam 

- Spelletjesavonden: de spelletjesavonden zijn uitgebreid naar elke tweede donderdagavond van de 
maand en worden getrokken door Steve Vandenberghe. Deze expert met een diploma in de bordspelen 
zal in 2023 de spelletjesavonden verder coördineren. Bij de vorige edities was er een grote opkomst en 
er wordt gekeken naar een eventuele uitbreiding van de avonden. De uitdaging voor 2023 zal het 
zoeken van vrijwilligers zijn.  

- Naai’ça pique. De Naai ça pique-avonden blijven een succes en zullen ook het volgende jaar blijven 
plaatsvinden.  De formule van elke editie een nieuwsbrief uit te zenden, waar het komend projectje 
beschreven staat, werkt goed.   

- Groendreefmarkt: De groendreefmarkt is een vaste waarde geworden in Sint Agatha Berchem. Het doel 
is dit ook zo te houden en de lokale handelaars een kans te geven. De producenten kiezen voor 
kwaliteitsvolle en natuurlijke producten. De bedoeling is de lokale handelaars, de korte keten en de 
circulaire economie te blijven steunen.   

- Biomanden In 2024 hoopt 1082 Nuances de Saveurs op Hoogveld te starten.  
Vanaf dan zal het project ook veranderen in zelfpluk en zelfoogst. 

- BLED ziet erop toe dat de bomen en fruitplanten in de tuin van de bibliotheek correct worden verzorgd. 
Een keer per maand komen ze langs om dit onderhoud uit te voeren.  

 

FietsBIEB  

FietsBIEB i.s.m. Brede School Flamingo en gemeente Sint-Agatha-Berchem.  

In 2023 blijft de fietsBIEB verder inzetten op het bereiken van gezinnen met kinderen tussen 2 en 12 jaar. De 

fietsBIEB zal in 2022 voortaan open zijn op de 3e maandag van de maand. Samen met de gemeente en Brede 

School Flamingo wordt ook de locatie van de fietsBIEB onder handen genomen door het installeren van 

ophangsystemen voor de fietsen. 



 13 

 

 

Week van de mobiliteit 

Brede School Flamingo, jeugddienst, GC De kroon, CC Archipel 19, Repair Café 1082 

Ook in 2023 valt er tijdens de week van de mobiliteit weer heel wat te beleven in Sint-Agatha-Berchem.  
 
De werkgroep proFIETSiat van Brede School Flamingo trapt op donderdag 21 september verder om de 
fietsvaardigheden van de kinderen van de basisscholen te verhogen. Daarnaast zal Brede School in 
samenwerking met verschillende partners voor de 3e keer een fietstocht organiseren voor alle leerkrachten van 
de verschillende scholen zodat ze de culturele- en vrijetijdspartners leren kennen.  
 
Ook BoemBoum, een familiedag tijdens autoloze zondag voor gezinnen en families rond duurzame mobiliteit 
zal opnieuw worden georganiseerd door de jeugddienst, vrijwilligers van het Repair Café, GC De kroon en CC 
Archipel 19. Het programma van autoloze zondag bestaat uit een combinatie van activiteiten rond zachte 
mobiliteit, een snoezeldorp, muzikale intermezzo’s en verschillende voorstellingen. Zoals elk jaar zal er dan ook 
een fietsenherstelplaats gecreëerd worden waar de vrijwilligers van het Repair Café fietsen kunnen repareren.  
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Kunst en Cultuur 
Duurzaam wijkcontract Moderne Wijk 

Imagine / beeld je eens in   
Partners: Basisschool Zavelput, Mr. Box (Olivier D’Hose), Charlotte Van Hacht, GC De kroon  
Doelgroep: kinderen tussen 6 en 12. Vrouwen in Cité Moderne  
Korte inhoud: Workshopreeks voor de kinderen van Cité Moderne en de basisschool Zavelberg rond materieel 
en immaterieel erfgoed. Olivier D’hose neemt de reeks op zich rond materieel erfgoed. Charlotte van Hacht 
werkt rond immaterieel erfgoed (getuigenissen van bewoners). Zij heeft daarbij specifiek aandacht voor 
vrouwen in de publieke ruimte. Samen met de kinderen van de workshop trekt ze de straat op en interviewt ze 
vrouwen. Daarnaast werkt ze ook aan een eigen illustratiereeks over vrouwen in de Cité Moderne. De kroon 
zorgt voor ondersteuning en koppelt twee evenementen aan deze werking. Zo zullen de werken van de kinderen 
op Erfgoeddag tentoongesteld worden in de wijk. En zal er voor Vrouwenlente een wandeling georganiseerd 
worden langs de illustraties van Charlotte van Hacht.  
  
Project X  
Partners: De Kuub, Sportdienst SAB, Les Frères Poulet, Boomclap Nation, De Kroon  
Doelgroep: jongeren tussen 12 en 16 in Cité Moderne  
Korte inhoud: Er wordt een vrijetijdsaanbod uitgewerkt voor jongeren in en rond Cité Moderne. Dat aanbod 
wordt samen met hen op poten gezet. Les Frères Poulet bouwen samen met die jongeren aan een 
podium/tribune waarop de activiteiten zullen doorgaan. Daarna kunnen de jongeren door de sportdienst zelf 
opgeleid worden om sportactiviteiten te begeleiden.  
  
Op 29 maart worden de projecten voorgesteld voor een jury. Die jury bestaat uit inwoners van SAB en mensen 
die betrokken zijn bij de uitvoering van het wijkcontract. In april zullen de resultaten bekend gemaakt worden.  

 

Tour Elentrik 

Lokaal Cultuurbeleid  

Tour Elentrik is een street art-project waarbij 20 nutskasten in Sint-Agatha-Berchem 

worden aangepakt met een fris laagje verf in het thema Diversiteit. Een unieke manier om 

het straatbeeld op te fleuren! Dit project is een samenwerking met Treepack, een 

organisatie gespecialiseerd in muurschilderingen en street art-projecten. Voor dit project 

is Sint-Agatha-Berchem op zoek naar 10 schilders, tekenaars, illustratoren en lokale 

creatievelingen die mee willen werken aan Tour Elentrik. De 10 geselecteerde 

Berchemnaren krijgen een gratis workshop basistechnieken graffiti op zaterdag 22 april 

2023, waarna ze begin juni aan de slag kunnen gaan met het beschilderen van de kasten. 

Op zondag 17 september wordt de nieuwe kunstroute "Tour Elentrik Sint-Agatha-Berchem" officieel 

ingehuldigd.   

Weesgedichten en Poëziepromenade 

Nederlandstalige Bibliotheek, Lokaal Cultuurbeleid  

Samen met de culturele partners maken we van de Poëzieweek gebruik om niet alleen poëzie in de kijker te 

zetten, maar eveneens om de gemeente SAB op een andere wijze te verkennen. Hoewel dit pas is gepland voor 
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januari 2024, starten de voorbereidingen reeds in 2023. Er worden zogenaamde weesgedichten aangekocht die 

online worden opengesteld voor de Berchemse inwoners. Iedereen die dit wenst, kan een gedicht adopteren. 

Concreet betekent adopteren in dit geval dat het gekozen gedicht wordt neergeschreven op een raam dat vanaf 

de straatkant zichtbaar is. Wanneer alle gedichten zijn verdeeld, zetten de partners een wandeling uit langs alle 

locaties waar poëzie is te bewonderen.  

Quality en Comedy Times 

GC De kroon i.s.m. Academie voor Muziek en Woord 

Quality Times zullen worden verdergezet in 2023. Verschillende artiesten staan al op de planning, zoals o.a.: 

‘Stonewood’, ‘209’ en ‘CORLZ’. GC De kroon focust op Brussels (en omstreken) talent en wil zowel startende als 

ervaren artiesten een kans geven om eens voor publiek te spelen. Daarnaast wil De kroon verdergaan met 

Comedy Times.  

Film in De kroon 

GC De kroon 

Docu op donderdag   
Sinds november is De kroon gestart met ‘docu op donderdag’. Maandelijks wordt er op een donderdag een 
prikkelende documentaire getoond. Odertussen passeerden al ‘Onze Natuur’ en ‘Honeyland’. Onze Natuur was 
een groot succes met bijna honderd aanwezigen. Na de film kon er telkens  gezellig nagepraat worden in 
Dkantine. De kroon wil dit verder uitbreiden naar ‘docu & debat’. Elke documentaire wordt ingeleid of 
afgesloten door enkele sprekers die affiniteit hebben met het thema. De kroon probeert hierbij vooral aandacht 
te hebben voor lokale sprekers. Daarna kan gezellig nagepraat worden in Dkantine.  
  
Openluchtfilm  
In de zomer organiseert De kroon opnieuw een of meerdere openluchtfilm(en) in de tuin van de 
Nederlandstalige bibliotheek.  
 

Muziekbad / Bain Musical 

Symbiose 1082 partners 

De volgende editie van Bain Musical zal op 19 april plaatsvinden in Archipel 19. De jazzband 
WITVROUW verzorgt het hoofdprogramma. De leerlingen van de Franstalige 
muziekacademie nemen het voorprogramma op zich. Op 20 december 2023 houden we 
opnieuw een Bain Musical. Het optreden zal afhankelijk van het genre of in de oude kerk 
of in de grote zaal van De kroon plaatsvinden. Dit kan gecombineerd worden met allerlei 
activiteiten rond de kortste dag van het jaar. Zo kan er bijvoorbeeld een activiteit voor 
kinderen in de namiddag worden aangeboden tijdens de kerstmarkt. 
 

De kroon zomert en wintert 

GC De kroon i.s.m. het Lokaal Cultuurbeleid en Academie voor Muziek en Woord 

Voor het eerst hangt de Gemeentelijke Academie ook haar karretje aan De kroon Wintert, door aansluitend het 
leerlingenconcert te organiseren. Het is een mooie afsluiter van een druk gevulde agenda. De kroon Wintert 
biedt een diverse en vooral muzikale culturele namiddag met meerdere concerten. Noah Vanden Abeele brengt 
het première concert Horizon’ waarin hij zijn dromerige pianosolo’s afwisselt met zinderende nummers met 



1 6  a c t i e p l a n  2 0 2 3  

 
strijkers. Maaike Organe (cello), Veerle Pollet (piano) en Michaël Trompeneer (pinao) brengen live muziek 
tijdens de brunch.  
 
Het Feest van Vlaamse Gemeenschap (De kroon Zomert) zal in Sint-Agatha-Berchem worden gevierd op 

zaterdag 1 juli. Het exacte programma staat nog niet vast maar het wordt opnieuw een warm feest met eerst 

een officieel gedeelte met speeches, muzikale interventies en een receptie in de raadzaal. Om vervolgens onder 

begeleiding van de fanfare te stappen naar GC De kroon waar er een Nederlandstalig muzikaal programma zal 

zijn en een aperitief/maaltijd op het terras van Dkantine kan worden genuttigd.  

Visueel Festival Visuel (VFV) 

GC De kroon en CC Archipel 19 

De jaarlijkse editie van het Visueel Festival Visuel gaat door op 25 juni 2023. Er staan weer heel wat klinkende 
namen op het programma. Zo brengt onder andere la Geste het krachtige ‘Promise me’, Ultima Thule zorgt 
voor een intieme sfeer met ‘Kom Hier’ en ook de ijzersterke Piet Van Dycke is met ‘Exit’ van de partij.  
Een van de streefdoelen van deze editie is om nog meer mensen uit kwetsbare buurten van Sint-Agatha 
Berchem bij het festival te betrekken en naar het festival te leiden. Zo komt er ook dit jaar een toonmoment 
van het project ‘Generatie Veerkracht’ op het VFV. Daarnaast zijn er in het kader van Generatie Veerkracht ook 
contacten gelegd met Fedasil. In het opvangcentrum in Dilbeek bevinden zich vooral niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen. Zij zullen binnenkort deelnemen aan pop-up ateliers die in hun opvangcentrum 
georganiseerd worden. GC De kroon (en de medewerkers van Generatie Veerkracht) nemen de organisatie op 
zich. De kroon gebruikt het netwerk dat in dit centrum opgebouwd is om mensen zo goed mogelijk te 
informeren over het festival. Er zal gezorgd worden dat de informatie over het festival ook daar goed verspreid 
wordt en dat de jongeren van Fedasil de optie krijgen om als vrijwilliger mee te helpen op het festival.  
Via de verschillende verenigingen zorgen we dat de informatie rond VFV goed verspreid wordt. Daarnaast zal 
er bij de verenigingen een oproep gedaan worden om vrijwilliger te worden. GC De kroon heeft door de jaren 
heen een stevig verankerde seniorenwerking uitgebouwd en zal ook hen bij het VFV betrekken en een speciaal 
traject op maat voor senioren uitwerken. 
 

Literatuur  

GC De kroon i.s.m. Nederlandstalige bibliotheek 

De Nederlandstalige bibliotheek en De kroon willen graag weer enkele samenwerkingen op poten zetten in 
2023.  
  
April maand van de filosofie  
Beginnen doen we met een eerste filosofiecafé op 21 april (maand van de filosofie). Deelnemers kunnen mee 
aan tafel schuiven en met ons van gedachten wisselen in Dkantine van De kroon. We dagen hen uit om 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. De bib zorgt in de maand april voor een 
specifieke collectie boeken met filosofische insteek.  
Woensdag 26 april organiseert de bib in samenwerking met De kroon een filosofieatelier voor kinderen. Aan de 
hand van het prentenboek Waar dient het voor? van uitgeverij TipToe zal Katrin Laureyssens de kinderen 
uitdagen om er op los te filosoferen 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.  
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‘T Zit in T’Hooft 
De dichter Jotie T’Hooft heeft een tijdje in Sint-Agatha-Berchem gewoond. Om hem te herdenken, organiseert 
De kroon samen met culturele partners een avond rond mentale gezondheid. Dit wordt telkens georganiseerd 
op 6 oktober, de sterfdag van Jotie T’Hooft. Ook in 2023 zal er een nieuwe ‘T Zit in T’Hooft georganiseerd 
worden in samenwerking met de bibliotheek.  
  
Lezingen  
Hans Vandecandelaere komt op de algemene vergadering van GC De kroon een lezing geven over het 
hyperdiverse Brussel. Hij verkent daarin de complexe realiteiten achter huisvesting, armoede, gezondheidszorg, 
cultuur, onderwijs, opvoeding, religie, economie, ouder worden en jong zijn in Brussel. Het resultaat, een 
artikelenreeks gesteund op 160 interviews in De Standaard, verwerkte hij tot deze 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?  
 

REVEIL 

Lokaal Cultuurbeleid, Nederlandstalige bibliotheek 

Reveil wil de Brusselse rouwcultuur de 21e eeuw in loodsen. Dit door het organiseren van ingetogen concerten 

op 1 november op de begraafplaats van Sint-Agatha-Berchem. Door samen te werken met verschillende 

artiesten en muzikanten wordt er ingetogen muziek en tekst gebracht aan iedereen die herinneringen komt 

ophalen op de begraafplaats.  

FEEST, 20 jaar Nederlandstalige bibliotheek 

Nederlandstalige bibliotheek 

Op 15 maart 2023 is het twintig jaar geleden dat de Nederlandstalige bibliotheek officieel werd ingehuldigd. 

We willen ons jubileum niet zomaar laten passeren en plannen daarom een groots feest in september 2023. 

Tijdens deze viering zal de bib met een unieke verrassing naar buiten komen. Vervolgens wordt er randanimatie 

voorzien in het thema van deze verjaardag, en uiteraard gaat dit alles vergezeld van een hapje en drankje.  Op 

15 maart lanceert de bib hiervoor een ‘save the date’ zodat iedereen alvast deze datum kan vrijhouden.  

Alors on danse, orkestproject van de Gemeentelijke Academie 

Op 13 mei organiseert de Academie haar orkestproject Alors on Danse rond het thema Dansmuziek. Hiertoe 

worden ook een aantal externe kunstenmakers ingeschakeld (bv choreograaf Koen Augustijnen voor beweging, 

enscenering en dramaturgie). Het wordt een bewegend concert, waarin zowel publiek als musici niet zullen 

blijven stilzitten. Een amalgaam van strijkorkesten, big band, jongeren-blaasorkest, accordeonorkest, melodisch 

slagwerkers, fluiten en producingklas betreedt podia verspreid over de Gemeentelijke Feestzaal. Dit project wil 

het orkestleven, dat eertijds zo bloeide aan onze Academie, revitaliseren. Dit in lijn met de visie/het Artistiek 

Pedagogisch Project van de school, dat inzet op samenspelen over de grenzen van domeinen, klassen, genres 

etc heen, en het creëren van stimulerende schoolbrede podiumspektakels. Alles culmineert in een drietal 

voorstellingen op 13 mei in SAB. 

FEEST, 10 jaar nieuwbouw GC De kroon 

YOU TAKE OVER 
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De nieuwbouw van De kroon bestaat 10 jaar! Het is niet enkel de verjaardag van De kroon, ook het Repair Café 

en de wandelclub vieren hun tienjarig bestaan. Reden te meer om te vieren dus. GC De kroon wil deze viering 

combineren met de jaarmarkt en de grote kermis, die plaatsvinden tijdens het eerste weekend van september. 

Tijdens dat weekend vindt er ook telkens een verenigingendorp plaats. Maar op 2 september 2024 wordt het 

een echte XL-editie. De verenigingen kunnen voor een dag De kroon overnemen en allerlei activiteiten 

organiseren in en rond De kroon. GC De kroon zorgt voor de organisatorische en logistieke ondersteuning. Op 

die manier kan je je als bezoeker onderdompelen in het verenigings- en culturele leven in de bruisende 

gemeente. 

FEEST, nieuwbouw Academie voor Muziek en Woord  

In het najaar wordt de oplevering en ingebruikname voorzien van de langverwachte nieuwbouw. Deze zal 

gepaard gaan met een feestelijke opening, waarop tevens het getekende visieboek van de school, ‘Tirette’ zal 

gepresenteerd worden aan het publiek. 

Ook de langverwachte ombouw van het oude secretariaat in het centrale schoolgebouw tot StudioSAB wordt 

in 2023 een feit. Deze studio biedt niet enkel ruimte voor de producing en lessen geluidsleer en –

opnametechnieken, maar zal tevens een belangrijke verbindende functie vervullen binnen de school, over de 

klasmuren heen, in de gedaante van opnameprojecten. 

Onderzoek aanbod radio maken / podcast maken Gemeentelijke 
Academie 

De Academie onderzoekt de opportuniteiten voor het oprichten van een opleiding radio maken / podcast 

maken. In 2023 volgen een 10-tal docenten (mix woord, producing en muziek) een opleiding. Tijdens het 

schooljaar 2023/2024 werken enkele docenten een podcast-proef-project uit, als smaakmaker, en zal tevens 

getracht worden om lokaal de vraag naar een dergelijke opleiding te kunnen inschatten. 
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COMMUNICATIE 
Communicatie Gemeentelijke Academie 

In 2023 wordt aanvang genomen met een 2-maandelijkse newsflash voor ouders en leerlingen, waarin alle 

relevante info mbt de activiteiten van de Academie gegroepeerd wordt gecommuniceerd. 

Dankzij de ICT-boost van de Minister voor Onderwijs wordt ingezet op een geheel nieuw arsenaal aan ICT-

middelen voor de leerkrachten (tablets, digitale flipcharts, digitale touchscreen borden in de nieuwbouw, …) en 

een adequate ondersteuning/opleiding van de leerkrachten om hiermee doeltreffend te kunnen werken. 

Communicatie GC De kroon 

De communicatiestrategie van De kroon zal nog gerichter communiceren naar specifieke doelgroepen. Dat zal 
gedaan worden door specifieke kanalen in te zetten voor specifieke doelgroepen. Zo zullen activiteiten voor 
jongeren meer op sociale media gepromoot worden. Voor het ouder publiek zal er gefocust worden op de 
SKRAB en een laagdrempelig onthaal. 
 

• Het hoofd-communicatiemiddel is en blijft SKRAB. Deze wordt vijf keer per jaar gemaakt en verzonden. 
Hierin staan al de activiteiten en evenementen voor de volgende twee maanden, ook het aanbod van 
de verenigingen wordt opgenomen. 

• Via sociale media verspreidt De kroon zijn evenementen en worden er Facebookposts aangemaakt met 
terugblikken op verschillende activiteiten die plaats gevonden hebben. In 2023 zullen er gerichter 
uitnodigingen verstuurd worden voor evenementen om ook op die manier het doelpubliek aan te 
spreken. Daarnaast zal er telkens in het begin van de maand een klein overzicht gemaakt worden met 
de komende activiteiten. Dit zal gepost worden op Facebook en Instagram. Verder zal er meer gebruik 
gemaakt worden van Instagram. In de toekomst zal er meer via stories, Instagramposts en reels gewerkt 
worden om het Instagrampubliek te bereiken én uit te breiden. Dit is tevens ook een goed platform 
voor het netwerken met de collega-gemeenschapscentra en het bereiken van jongere doelgroepen. 

• De website wordt up-to-date gehouden, waar linken worden gelegd met facebook. Men kan alsook 
SKRAB hierop terugvinden. 

• De elektronische nieuwsbrief wordt volgens noodzaak (ticketverkoop, zaken uitlichten) verzonden. 
Hier zal getracht worden meer op regelmatige basis gebruik van te maken. 

• Op vlak van gedrukte communicatie: flyers, affiches en brochures, deze worden allemaal in dezelfde 
huisstijl opgemaakt. Op die manier is hier een duidelijk lijn in te vinden.   

 

Communicatie Bibliotheek 

De bibliotheek engageert zich om consistent te communiceren via haar website en sociale media. Vooral wat 

betreft die laatste is het, gezien de werking van algoritmes, belangrijk om er regelmatig actief gebruik van te 

maken. Posts worden op voorhand gepland. Verder bekijkt de bibliotheek de mogelijkheid om met een 

nieuwsbrief te starten, zodat leners steeds een duidelijk overzicht hebben van de activiteiten en nieuwigheden 

in de bibliotheek.  
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Communicatie Lokaal Cultuurbeleid  

Reeds 258 personen volgen de Facebookpagina van het Lokaal Cultuurbeleid. In 2023 proberen we dit aantal 

nog te verhogen door regelmatiger en gerichter te publiceren. Het doel van de Facebookpagina van het Lokaal 

Cultuurbeleid blijft in eerste instantie het bundelen en communiceren van alle activiteiten van partners. Sinds 

kort is er ook een nieuwe verantwoordelijke voor de dienst communicatie op de gemeente. Het Lokaal 

Cultuurbeleid zal nauw samenwerken met deze dienst voor de verdere uitwerking van het communicatiebeleid 

van het Lokaal Cultuurbeleid. 

Brochures  

Het blijft van cruciaal belang om gezamenlijk te communiceren via brochures omdat hiermee een breed publiek 

wordt bereikt. De bedoeling van deze brochures is om communicatie te bundelen en een breed publiek 

overkoepelend te informeren. Deze brochures worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd zodat de 

gezamenlijke communicatiestrategie tot zijn recht komt waarbij we de Berchemnaren willen informeren over 

het vrijetijdsaanbod, het cultureel aanbod, zomeraanbod en allerlei activiteiten in de gemeente. 

Symbiose 1082 

Reeds lopende Symbiose 1082 projecten worden verder uitgewerkt in 2023 met de betrokken partners. 

Daarnaast komen de Symbiose 1082 partners project specifiek samen op verschillende locaties in de gemeente. 

Formele vergaderingen zoals een Algemene Vergadering van GC De kroon en le Conseil d'Orientation van CC 

Archipel 19 worden gebruikt om elkaars werking beter te leren kennen en raakvlakken te zoeken. Ook informele 

momenten dragen bij aan de samenwerking van Symbiose 1082.  
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UITDAGINGEN 
Infrastructuur academie 

De Academie verloor bij het verlaten van de vestiging te Groot-Bijgaarden niet enkel een aantal broodnodige 

klaslokalen in hoofdgebruik, maar ook toeleiding van leerlingen uit die specifieke regio. Dit laatste werd 

uitstekend  gecompenseerd door het opstarten van lessen op de campus van de Unescoschool te Koekelberg, 

die wegens grote nabijheid tot onze hoofdschool de doorstroming en overstap verzekert. 

De Academie hoopt dan ook van harte dat deze activiteiten op de Unescocampus ook na de ingebruikname van 

het nieuwe gebouw in SAB kunnen behouden blijven, in functie van het leerlingenpotentieel. 

 

 


