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Voorwoord 
 

2022, een jaar waarin de ene crisis de andere leek op te volgen: de coronapandemie, klimaatverandering, 

oorlog, inflatie en een energiecrisis.  

2022, een voorjaar van bestaande activiteiten en initiatieven vervangen door digitale, coronaproof edities en 

een najaar vol culturele vreugde, ontmoeting en uitwisseling. 

2022, ook het jaar waar cultuur broodnodig was om mensen de nodige afleiding te bezorgen in tijden van 

onzekerheid. 

2022, een jaar waarin we de reguliere werking bleven garanderen en ervoor zorgden dat de Berchemenaar 

steeds terecht kon bij de partners. 

2022, het jaar waarin de culturele partners nog meer als ooit tevoren hebben geïnvesteerd in (duurzame) 

activiteiten en tonen over hoeveel veerkracht en creativiteit ze beschikken.  

In het voortgangsrapport van 2022, schreven de partners dan ook trots samen aan alle initiatieven die in 2022 

werden gerealiseerd. 
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Culturele diversiteit 
Circuit 

GC De kroon 

CIRCUIT biedt jongeren kansen om hun eigen artistieke traject verder te verdiepen. Een kunstenaar/coach 
ondersteunt, inspireert, en daagt hen uit om tot een publiek eindresultaat te komen. Een voorstelling, festival, 
expo, of iets compleet out-of-the-box. Elk traject vertrekt vanuit hun eigen idee en drive. Ze werken aan hun 
individuele project, afgewisseld met groepsmomenten waarbij ze uitwisselen met andere jongeren. Een 
kunstenaar geeft artistieke en inhoudelijke input, bezorgt contacten in de sector en inspireert. Het GC geeft 
input rond planning, communicatie en techniek. Het project van Circuit landde in 2022 in een festival rond 
performance BONTSDAY, zie verder in dit verslag. De kroon blijft inzetten op een werking met nieuwe en jonge 
artiesten.    

Moderne Wijk 

Lokaal Cultuurbeleid i.s.m verschillende partners 

De Moderne Wijk zette Sint-Agatha-Berchem internationaal op de kaart en werd aanzien als één van de meest 
spraakmakende, modernistische realisaties uit de jaren twintig. Naar aanleiding van 100 jaar Moderne Wijk 
werd er door het Lokaal Cultuurbeleid en de gemeente Sint-Agatha-Berchem in samenwerking met tal van 
andere lokale partners zoals de Academie voor Muziek en Woord, GC De kroon, CC Archipel 19, Natagora, 
Sociale Huisvestigingsmaatschappij Comensia, de Cohésion Sociale, dienst preventie, Jeugdhuis Dekuub en de 
Berchem’s Music Band op zondag 15 mei een buurtfeest feest georganiseerd om dit unieke Brusselse 
patrimonium in de kijker zetten.  

Op het programma stonden verschillende activiteiten. Van Tai Chi voor senioren tot een Hip Hop Battle tussen 
het jeugdhuis en jongeren uit de wijk, volksspelen, een kinderdorp, een expo met foto’s over de wijk, een Zumba 
initiatie, Porteurs de paroles waarbij bewoners konden debatteren rond een thema, Atelier Leon onder leiding 
van Seppe Baeyens, activiteiten voor kinderen en ouders met de ASBL Passages, een concert van The Agatha 
Flow, een jongerengroepje van de Muziekacademie, een optocht van de Fanfare – Berchem’s Music Band en 
playliststories. Voor het project playliststories ging de sociaal cultureel werker van GC de kroon op zoek naar de 
lievelingsmuziek van de bewoners van Moderne Wijk. De bewoners konden vertellen waarom ze dat zo’n mooi 
lied vonden en deze muziek werd tijdens het buurtfeest gespeeld. Playliststories was de ideale gelegenheid om 
elkaar te leren kennen en nieuwe muziek te ontdekken.   

Ter gelegenheid van 100 jaar Moderne Wijk heeft de gemeente Sint-Agatha-Berchem in samenwerking met de 

Heemkundige kring, het Lokaal Cultuurbeleid, de verantwoordelijke van het duurzaam Wijkcontract en Totemus 

een schattenjacht ontwikkeld. Tijdens deze schattenjacht leer je Sint-Agatha-Berchem kennen en in het 

bijzonder de Moderne Wijk, de vele groene (speel)plekken in de gemeente en de verschillende Art Nouveau, 

Art Deco en Modernistische huizen in de gemeente! 
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Podium Parvis 

Jeugddienst, Brede school Flamingo, Lokaal Cultuurbeleid, Muziekacademie 

Na een eerste editie in 2021 was er opnieuw de zin en goesting 

om de Parvis te doen leven in de zomer, ontmoeting te stimuleren, 

en lokaal talent een forum te bieden. De aandachtspunten van de 

vorige editie werden in kaart gebracht en dit resulteerde in twee 

dagen lang een podium op de Parvis. Deze laagdrempelige 

activiteit zorgt voor het bereiken van een breed publiek. Er werd 

beter nagedacht over de programmatie en de communicatie was 

professioneler. Twee dagen lang konden Berchemnaren en 

Brusselaars genieten van een muzikaal programma met onder 

andere M.CHUZI, DJ OH MAK, Heikki Rasilo, Gabristo, Bucklefish 

en Guy’s Bitches. Voor families en gezinnen was er een tweetalige kindervoorstelling van ‘Ik en den Theo / Moi 

et le Théo’. Tenslotte waren er ook verschillende initiaties Tai Chi, Hip Hop, Salsa bachata en chachacha en 

Zumba waaraan iedereen gratis kon deelnemen.  

Vrouwenlente 

GC De kroon 

Op 18 maart 2022 gaf De kroon haar podium aan het 
feministische Hyster-x, een collectief voor vrouwelijke en non-
binaire makers. Het avondprogramma hield een intro en 
kennismaking met Hyster-x in door lid Uschi Cop. Daarna werd 
de kortfilm ‘Jules en ik’ vertoond. Deze film werd gemaakt door 
Anne Ballon, lid van Hyster-x. Later op de avond was er een 
voordracht van Eva De Gelder, schrijver van het boek ‘Canis’ en 
Melanie Asselmans, beide leden van Hyster-x. De avond bracht 
een 25tal mensen op de been.   
 

Korte presentatie van de leden   
• Anne Ballon is documentairemaker, werkt momenteel bij VLESP en aan haar eerste 

langspeeldocumentaire over alleenstaande vaders. Ze maakte de kortfilm ‘Jules en ik’, over de transitie 
van haar broer naar zus door de ogen van haar jongere zus.   

• Melanie Asselmans is een dichter die in het alledaagse schoonheid zoekt. In haar teksten schitteren die 
schone vondsten door. Op haar instagrampagina zie en lees je hoe ze met vorm en inhoud 
experimenteert.   

• Eva De Gelder neemt woorden overal mee naartoe in de vorm van een podcast, in boeken of in schriften 
die ze zelf vol schrijft. Misschien heb je haar woorden ook al eens meegenomen want Eva’s eerste boek 
‘Canis’ is in 2020 verschenen.   

• Uschi Cop is oprichter van het collectief. Ze is schrijver én liefhebber van romans en korte verhalen. Op 
18 maart legde ze uit wat Hyster-x doet en waarom het belangrijk is dat er een collectief bestaat dat 
vrouwen en non-binaire makers een podium geeft.  
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Herlancering Roemeense collectie 

Nederlandstalige bibliotheek 

Eind 2019 werd in vier Brusselse bibliotheken een Roemeense 

boekencollectie geïntroduceerd, maar wegens het uitbreken van de 

COVID-pandemie bleef deze collectie nagenoeg ongebruikt. Sinds 

vorig jaar werden de contacten met de resonantiegroep stilaan weer 

opgenomen. Om de zichtbaarheid als bibliotheek met een Roemeense 

collectie te verhogen, werd besloten om deel te nemen aan het 

evenement Roemeense Lente, een initiatief van het Belgisch-

Roemeens Cultureel Huis Arthis. Er werd een gezellige leeshoek 

gecreëerd waar bezoekers vrijblijvend konden kennismaken met de 

collectie.  

Dankzij de moderne technologie was het zelfs mogelijk om ter plaatse enkele boeken uit te lenen. In 

samenspraak met de klankbordgroep werd beslist om ongeveer een keer per maand een laagdrempelige 

activiteit te organiseren en deze afwisselend in een van de vier bibliotheken te laten doorgaan. Omdat de focus 

in Sint-Agatha-Berchem ligt op poëzie, werd er gekozen voor een kindervoorstelling met poëzie en muziek. 

Hierbij aansluitend werd een minitentoonstelling geopend over Roemeense stripverhalen, een kunstvorm die 

in Roemenië sterk ondervertegenwoordigd is. 
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Sociaal isolement en armoede 
Acties bibliotheek 

De openbare bibliotheek is voor menig persoon een interessante plaats, niet in het minst voor zij die sociaal 

kwetsbaar zijn. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om eventuele drempels weg te werken. Wegens 

de hoge energieprijzen in het najaar van 2022 besliste de gemeente Sint-Agatha-Berchem om Warm Spaces op 

te richten; plaatsen in de gemeente waar mensen vrijblijvend terecht konden en bovendien gratis koffie of thee 

konden verkrijgen. De bibliotheek is een van de weinige openbare plaatsen waar mensen kunnen vertoeven 

zonder enige verplichtingen of financiële implicaties daarvan te ondervinden, wat de inclusie alleen maar ten 

goede komt. Wanneer het bibteam merkt dat bepaalde mensen nood hebben aan een babbel, gaat ze met het 

oog op sociale inclusie op die vraag in. Ook informeren en doorverwijzen behoort tot het takenpakket.  

Study Spaces 

GC De kroon 

Afgelopen jaar opende De kroon weer haar deuren voor de studenten gedurende de drie blokperiodes 

(december, mei en augustus). Drie lokalen werden ter beschikking gesteld voor de student en zijn lotgenoten. 

Daarnaast konden ze gebruik maken van een stabiele internetverbinding. Er werd hen gevraagd op voorhand 

te registreren. Bij het binnen- en buiten gaan werden ze begroet om de betrokkenheid te verhogen. Wanneer 

de lokalen hun maximale capaciteit bereikt hadden, verwezen we de studenten door naar andere plekken, die 

via Brik ter beschikking gesteld werden.    

Dkanjers 

GC De kroon 

Sinds de doorstart van Dkanjers in 2021 is de werking in volle 
bloei. Er worden nog steeds maandelijks activiteiten voor 
senioren georganiseerd in Dkantine. Het programma wordt 
in samenspraak met oud-FedOS-leden opgesteld en bestaat 
uit theater, film, muziek, bingo, bloemschikken, dans … Na 
de activiteit is er tijd voor een babbel met koffie en cake. 
Ondertussen breidt de werking zich ook uit en zijn er nieuwe 
deelnemers bijgekomen. Deze deelnemers maken vaak 
kennis met Dkanjers via SKRAB of via andere projecten van 
de gemeente of van De kroon. Elke activiteit kon op 
gemiddeld 20 bezoekers rekenen.   
 
Brussel Beweegt  
Brussel Beweegt, dé sportdag voor 65-plussers kwam op 30 mei naar Sint-Agatha-Berchem. Die dag konden 
senioren wandelen en fietsen rond de kroon. Tussendoor kon er ook petanque worden gespeeld. Om 16u werd 
de sportdag afgesloten met een hapje, drankje en optreden in het Brussels van Twie meneute Chance!  
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Culturele dienst van het OCMW 

De culturele dienst van het OCMW heeft als doel informatie te bezorgen aan haar gebruikers over het culturele 

aanbod en aan welke prijs dit beschikbaar is. Het is daarnaast ook een plaats waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen door het aanbieden van uitstappen, workshops en evenementen. 

Tenslotte zorgt deze dienst ook voor een link tussen het publiek van het OCMW en de activiteiten van de 

culturele partners in Sint-Agatha-Berchem.  

In 2022 heeft het OCMW, 584 tickets art. 27 gegeven aan 223 verschillende personen.  

Uitstappen en workshops 

• 13/04/2022 : pasenjacht : 39 personen 

• 24/05/2022 : in de moesttuin : 3 personen 

• 29/05/2022 : cinema : 5 ingeschreven maar niemand is gekomen 

• 09/06/2022 : in de moesttuin : 1 persoon 

• 15/06/2022 : tentoonstelling : Kleine Prins : 6 personen 

• 04/07/2022 : welzzijn bij l’Oreal : 10 vrouwen 

• 14/09/2022 : trainworld : 9 personen 

• 13/10/2022: keuken workshop: 5 personen 

• 27/10/2022 : cinema : 6 personen 

• 10/12/2022 : Sinterklaas : 40 personen 
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Jeugd 
KIDS FESTIVAL 

Jeugddienst, Archipel 19, GC De kroon 

Door een samenwerking tussen CC Archipel 19, GC De kroon en de jeugddienst van Sint 

Agatha Berchem zetten we deze gemeente op de culturele kaart. Door voornamelijk te 

kiezen voor woordloos theater, gevolgd door workshops wordt er een breed publiek 

betrokken en vallen de taalbarrières weg. Via dit festival kunnen kinderen proeven van 

nieuwe activiteiten en kunnen ze nieuwe horizonten verkennen. Elke zondag in februari 

2022 konden de families en gezinnen hiervan genieten.    

 

 

Vakantiestages 

Jeugddienst en Brede School Flamingo 

In totaal werden er vijf stages georganiseerd in samenwerking met de VGC 

Sportdienst, Mister BOX vzw, Bricol’art en Amadeo Kollectif. Er werden drie 

stages georganiseerd voor kleuters en twee stages voor leerlingen van de 

lagere school. Ondanks de hoge vraag naar stages voor kleuters, blijft de 

doorstroom naar de stages voor leerlingen van de lagere school moeilijker.   

 

 

Moderne Wijk 

Lokaal Cultuurbeleid, jeugddienst 

Van februari tot en met juni werden er opnieuw creatieve ateliers 

georganiseerd in de Moderne Wijk. Voor de inhoudelijke uitwerking van de 

ateliers werd er samengewerkt met leerkrachten van Kasterlinden. 

Daarnaast werd er ook samengewerkt met Hanneke Paauwe voor een 

‘Green key’ creatief atelier in het kader van Generatie Veerkracht. De 

overeenkomst met de Sociale Huisvestigingsmaatschappij Comensia liep 

tot en met juni 2022. In het najaar van 2022 zal het lokaal worden 

gerenoveerd.  
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Generatie Veerkracht 

GC De kroon i.s.m Brede School Flamingo en de jeugddienst, Hanneke Paauwe, Vlaamse Gemeenschap  

De partners werken vanuit een trajectfilosofie. Concreet houdt dit in dat we de 

kinderen en jongeren op langere termijn betrokken willen houden en dat ons aanbod 

evolueert o.a. met de leeftijd van de doelgroep maar ook vanuit de noden die we 

detecteren.   

Het generatie veerkracht-project in 2020 was een startpunt waarin De kroon actief 

op zoek ging naar kinderen die tussen de mazen van het net(werk) vielen. Doorheen 

dit project werden al intense banden gesmeed met kunstenaars en (nieuwe) partners 

als het OCMW, Fedasil, Bloemendal en de dienst sociale cohesie.  

In het afgelopen jaar hielden de partners contact met de deelnemende kinderen 

doorheen een jaarwerking in meer kwetsbare buurten als Cité Moderne en Hunderenveld. Het jeugdaanbod 

werd beter afgestemd op hun noden, de publiekswerking verfijnd en de drempels weggewerkt: de gezinnen 

kregen meerdere malen de kans om gratis deel te nemen aan de activiteiten en we leerden dat communiceren 

via Whatsapp rechtstreekse en besloten communicatie mogelijk maakte. In die eerste fase lag de focus op het 

vinden en bereiken van de doelgroep, in 2022 en 2023 begint het opvolgings-, verdiepings- en 

verruimingstraject met de kinderen.   

Kinderen & Kasterlinden Baas 

Brede School Flamingo, GC De kroon en de Nederlandstalige bibliotheek 

Het voorjaar in 2022 verliep vanwege COVID-19 nog moeizaam, veel 

ateliers werden geannuleerd of vonden plaats op de scholen zelf vanwege 

de maatregelen. De vaste ateliers zoals een kookatelier, buitenspelen met 

Chiro Koradium, toneel en theater in de bib, gezelschapsspelletjes en film 

worden telkens aangevuld met een nieuw atelier van losse partners zoals 

de BBJJA, Bricol’art, MISTER BOX, Stoked Boardshop VZW. 

Activiteiten jeugdhuis De Kuub 

Met de komst van een nieuwe jeugdhuisondersteuner is het perspectief binnen de werking wat verschoven. Zo 

werd RE-KUUB opgedoekt en gingen het jeugdhuis verder aan de slag met een combinatie van oude en nieuwe 

activiteiten. Collectieven konden nog steeds bij het jeugdhuis komen aankloppen om de ruimte te gebruiken 

voor verschillende initiatieven. De bruisendheid van de ruimte kwam er vooral door de dansevenementen. Zo 

waren er het hele jaar wekelijks gratis danslessen en enkele events waar er competitie was tussen verschillende 

dans collectieven.  

Bij elke activiteit stond ontmoeting centraal. De inzet van het 

jeugdhuis ging vooral uit naar het creëren van nieuwe 

dynamieken tussen verschillende doelgroepen. De klassieke 

activiteiten zoals een WK-uitzending of FIFA-toernooi kregen 

een plek maar de nieuwe jongeren die graag dansten vonden 

even gemakkelijk de weg naar ons jeugdhuis. 
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Samenwerkingsverbanden en lokale verankering 

De samenwerkingen van het jeugdhuis situeren zich voornamelijk op lokaal niveau. Er is een goede 

verstandhouding met het gemeenschapscentrum (De Kroon) en de jeugddienst van Sint-Agatha-Berchem. Het 

jeugdhuis levert inspanningen voor de samenwerking met dans collectief Boomclap Nation. Zij hebben een 

grote gemeenschap en ze organiseren verschillende artistieke activiteiten in het jeugdhuis. Boomclap Nation is 

niet het enigste dans collectief dat zich melde bij het jeugdhuis. Zo vond BeHouse zijn weg tot bij ons en blijft 

die tot op het heden nog steeds vinden. 

Werking Gemeentelijke Academie voor Muziek & Woord 

• Verderzetting muziekateliers, in zoektocht naar meer eigentijdse invulling van notenleerlessen voor 

kinderen, vanuit het gehoor en meteen van bij de start gelinkt aan het instrument. 

• Verderzetting producingatelier, focus op aanleren basisparameters muziek aangeleerd vanuit een 

producing- en songwritingcontext, in lijn met de grootstedelijke context 

• De ateliers worden jaarlijks bijgestuurd, na evaluatie met leerkrachten en directie. 

Bibliotheek 

Dankzij de vele klasgroepen die de bib mocht ontvangen, kennen heel wat kinderen de bibliotheek. Toch is het 

niet altijd gemakkelijk om hen warm te maken voor het lezen en kiezen ze enkel boeken in functie van hun 

schoolopdrachten. Ook in 2022 werd er daarom verder ingezet op de zogenaamde vroege geletterdheid: de bib 

koopt, in samenwerking met de ondersteunende dienst van de VGC, baby- en peuterpakken aan die gratis 

worden uitgedeeld aan ouders met jonge kinderen. Deze worden eveneens ter beschikking gesteld in het 

consultatiebureau van Kind & Gezin. Maar voorlezen komt natuurlijk vóór lezen, dus moeten kinderen zeker al 

in de jongste jaren regelmatig worden blootgesteld aan verhalen. Dit is niet altijd even evident. Met het project 

Boekenbende aan Huis worden stagiairs ingeschakeld die gedurende een semester lang bij kinderen thuis 

voorlezen die anders niet of nauwelijks worden voorgelezen.  

Buitenspeeldag 

Brede School Flamingo, jeugddienst, GC De kroon 

In 2022 werd de Buitenspeeldag voor het eerst georganiseerd in de Moderne 

Wijk. De wijk werd onder een stralende zon een kinderoase voor meer dan 400 

kinderen met verschillende activiteiten zoals springkastelen, een fietsparcours, 

kookatelier, wetenschapsatelier, boogschieten en een zone voor kleuters. 

Brede School Flamingo, de jeugddienst, GC De kroon, de dienst preventie, en 

de Cohésion Sociale zetten met de Buitenspeeldag  een eerste stap richting een 

duurzame werking in de Moderne Wijk en speelden zo in op de behoeften van 

kinderen, jongeren, jonge gezinnen en bewoners uit de sociale wijk.  
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FIFA toernooi  
 
GC De kroon i.s.m Jeugdhuis Dekuub  
 

De opstelling van het FIFA tornooi was geslaagd alsook de communicatie, zelfs live op BRUZZ. Alleen was de 
opkomst nogal beperkt. Leuk is wel dat de banden met De Kuub die dag zijn aangehaald. Hieruit groeide later 
een samenwerking rond FILL YOUR MIND wat een denderend succes werd en in de toekomst zal herhaald 
worden.    
 

Jeugdboekenmaand via Zoom  

Bibliotheek 

 

Wegens de heersende pandemie werd er in maart 2022 beslist om de jaarlijkse Jeugdboekenmaand digitaal te 

organiseren. De bibliotheek trad op als host en zorgde voor zowel een voor- als nawoord voor de deelnemende 

klassen. Ondanks het virtuele karakter deden alle Berchemse scholen mee en werden er 652 kinderen bereikt 

uit de lagere school en de eerste graad van het secundair onderwijs. Naast deze sessies zorgde Obib opnieuw 

voor enkele kleuterstages die eveneens binnen het thema van de Jeugdboekenmaand vielen. Deze stages 

verliepen in samenwerking met de opleiding kleuteronderwijs van de Erasmus Hogeschool in Brussel. In 

tegenstelling tot de reguliere voorstellingen konden deze gelukkig wel fysiek doorgaan in de bibliotheek. Alle 

Berchemse scholen met een kleuterafdeling schreven zich in voor minstens één sessie, waardoor in totaal 242 

kleuters uit de tweede en derde kleuterklas konden deelnemen. 

Buitengewoon 

Brede School Flamingo, Lokaal Cultuurbeleid Sint-Agatha-Berchem, Lokaal Cultuurbeleid Sint-Jans-Molenbeek, 

Brede School Molenbeek, De vaartkapoen, VZW Multimuzz 

Op zondag 17 oktober vond de herfst-editie plaats en werd de week van 
het bos goed ingezet met een zonnige editie van Buitengewoon. Via 4 
themawandelingen ; yoga, natuur, verhalen en schatten konden de 
deelnemers kennismaken met het Wilder- en het Scheutbos. Nadien kon 
iedereen genieten van muzikale intermezzo’s van de muzikanten Ben & Mo 
, konden de kinderen zich uitleven op het Ninjaparcours van de BBJJA, was 
er een crea- en natuuratelier van Vzw Multimuzz en werden er sapjes 
getrapt met de De Sappentrapper! Bovendien werd iedereen getrakteerd 
op een warme soep gemaakt door Cassonade 

 

Leesrijk Brussel  

Nederlandstalige bibliotheek 

Twee Berchemse scholen engageerden zich om in te stappen in Leesrijk Brussel, een initiatief dat met de 

ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap wil inzetten op leesbevordering om zowel meer te lezen buiten 

de school, als de leeskansen op school te verrijken. Met basisschool Zavelput werd de samenwerking, die te 

lijden had onder de coronadruk, hernomen. Waar vorig jaar met basisschool Zavelberg de initiatieven vooral 

gericht waren op de leesomgeving op school, werd er dit jaar meer gefocust op de leeskansen buiten de 

schoolmuren en vooral hoe die konden worden vergroot.  
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Het bovenste beste boek 

Nederlandstalige bibliotheek 

Het bovenste beste boek, een initiatief van Leesrijk Brussel, was een uniek project 

waarin kinderen uit het tweede leerjaar een echt boek konden maken. Dit verliep in 

twee fases: ten eerste kregen de deelnemende klassen bezoek van een auteur en 

illustrator die hen hielpen om verhalen te bedenken en hun grafische talenten te 

ontwikkelen. Ten tweede werden al deze verhalen opgetekend, gebundeld én 

vervolgens volledig professioneel gedrukt. De bibliotheek kocht meerdere exemplaren 

van dit boek aan en gaf aan de Berchemse klassen die hadden meegewerkt twee 

exemplaren cadeau.  

Kunstendag voor KINDEREN  

Lokaal Cultuurbeleid, jeugddienst, GC De kroon en Academie voor Muziek en Woord 

 

Op zondag 20 november 2022 werd de 11de editie van Kunstendag voor Kinderen 

gevierd. Deze editie stond in het teken van 'Natuur' en 'Natuurtalenten'. In Berchem 

werden er drie ateliers georganiseerd. De ateliers bestonden uit participatieve dans 

(Atelier Léon – Seppe Baeyens), vilten met Brusselse wol (Pauline Dornat (Blackwool) 

en upcycling voor het klimaat (gegeven door Trill). Alle kinderen tussen 3 en 12 

jaar waren welkom tussen 14 en 16 uur met hun (groot)ouders. De Kunstendag voor 

kinderen was een zeer groot succes! In totaal kwamen er meer dan honderd kinderen, 

ouders en grootouders langs. Het verschil met de editie vorig jaar was dus zeer groot. 

Het doorlopende en spontane karakter van de activiteit zorgde mee voor het succes. 

De doorstroom naar de bibliotheek kon misschien nog iets beter. Daar zijn beduidend 

minder kinderen gepasseerd. Nochtans waren de ateliers divers genoeg. 

 

Playcation  

Lokaal Cultuurbeleid, jeugddienst 

 
Met Playcation wilden de VGC, het Lokaal Cultuurbeleid en de 
jeugddienst een gemeente op kindermaat maken, boordevol spel- en 
sportmogelijkheden. Samen met The City is our Playground en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie werd op woensdag 3 augustus het 
Sint-Agatha Voorplein omgetoverd tot een plek waar kinderen 
worden aangemoedigd om te spelen of anders te bewegen.  
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Duurzaamheid-openbare 

ruimte-mobiliteit  
Fietsen & Repair café 

GC De kroon en Repair Café 1082 

Repair café   
Door de coronamaatregelen kon het Repair café in januari 2022 niet opstarten. In februari werd er een editie 
gehouden op afspraak. Uiteindelijk kon in maart het Repair café normaal doorgaan. Zonder afspraak en zonder 
mondmasker. In de maanden april, mei, juni verliep het Repair café goed en rustig. Vanaf oktober werd een 
tekort aan vrijwilligers opgemerkt. In oktober en november kwamen er veel bezoekers maar zat het Repair café 
met een tekort aan vrijwilligers. De verhouding tussen vrijwilligers-bezoekers zat deze twee maanden een 
beetje scheef. Bezoekers werden onbeleefd omdat ze te lang moesten wachten. De druk op de vrijwilligers 
werd te hoog. In november is een nieuwe vrijwilliger zich gelukkig komen aanbieden. Helaas is in december een 
vaste vrijwilliger gestopt bij Repair café. Nu bestaat het Repair café uit 3 naaisters, 1 informatica, 5 electro, 1 
onthaal, 2 bar, 2 organisatie, 3 fietsen. Het aantal aangeboden herstellingen varieert tussen de 20 en de 30 per 
editie.   
  
Repair café Kids 

In februari 2022 werd de workshop ‘Uit-me-kaar’ voor kinderen georganiseerd. In die workshop halen kinderen 
oude elektrische apparaten uit elkaar. De vrijwilligers leggen hen uit hoe deze machines werken en hoe ze in 
elkaar zitten. Deze editie trok 10 kinderen en werd begeleid door 3 vrijwilligers. In mei werd opnieuw een Repair 
café kids georganiseerd. In deze speciale labo-editie konden kinderen wetenschappelijke proefjes doen, een 
lampje laten branden door een aardappel en konden ze vlinders kleuren met koffiefilters. Er kwamen 6 
kinderen, de workshop werd begeleid door 2 vrijwilligers.   
 

Werking BLED 

GC De kroon en Berchem Lokaal en Duurzaam 

• Spelletjesavonden: Eén keer in de maand stelt Dkantine een uitgebreide collectie aan gezelschapspellen 
beschikbaar om ontdekt te worden. Speldeskundige Steve Vandenberghe legt de regels uit of gaat 
samen met jou op zoek hoe die in elkaar zitten. Van klassiekers als Catan tot gloednieuwe revelaties in 
de bordspelwereld.  

• N’aai ca pique: vindt plaats op de derde donderdag van de maand onder coördinatie van Laurence 
Drabs. In Dkantine kan je leren naaien onder begeleiding van een vrijwillige naaister. Elke maand wordt 
er in een ander thema gewerkt. Zowel voor beginners als gevorderden. In 2022 werd er een oproep 
gelanceerd via de facebookgroep ‘Durf te Vragen Brussel’, waardoor er heel wat nieuwe mensen 
toegestroomd zijn.  

• Biomanden: Er werden wekelijks een 45-tal manden verkocht. Het was een succesvol jaar voor 1082 
Nuances de Saveurs. In de maand maart was er een storm waardoor de serres vernield werden met 
grote schade als gevolg. De serres zijn 50 meter lang op 8 meter breed. Doordat er veel zon was in 
2022, was er 2,2 ton tomaten opbrengst, wat uniek is.  

• De Groendreefmarkt: vindt elke woensdagnamiddag plaats op het terras van De kroon. Centraal staat 
dat de lokale handelaars uit het Brusselse en omstreken hun producten aanbieden. Vleeswaren, 
groenten en fruit, zelf geperst sap, broodproducten, chocolade,…   
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FietsBIEB  

FietsBIEB i.s.m. Brede School Flamingo, Repair Café 1082 en gemeente Sint-Agatha-Berchem.    

De fietsBIEB was elke 3e zondag van de maand geopend van 10u tot 12u. Deze fietsbieb wordt opengehouden 
door een enthousiaste groep vrijwilligers. Om de werking van de fietsBIEB bij het brede publiek bekend te 
maken, is de fietsBIEB ook open tijdens activiteiten zoals BoemBoum en Alles Op Wieltjes.   
 

Week van de mobiliteit 

Brede School Flamingo, jeugddienst, GC De kroon 

Op zondag 18 september vond opnieuw BoemBoum plaats. Zoals elk jaar, op 
de derde zondag van september zet heel Brussel de auto aan de kant. Van al 
die vrije ruimte wordt gebruik gemaakt om te fietsen, steppen, skaten, lopen, 
spelen, …  De verschillende partners creëren een autovrije oase aan en rond 
de kerk van Sint-Agatha-Berchem waarin groot en klein zich helemaal kan 
laten gaan. Tijdens het Repair Café Vélo werden 150 reparaties gedaan met 
7 vrijwilligers waaronder 1 professionele fietshersteller.   
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Kunst en Cultuur 
1082e Kostuum Manneken-Pis 

Lokaal Cultuurbeleid, Fanfare  

De 1082e klederdracht van Manneken Pis, ons nationaal ketje, werd 

vastgelegd na een raadpleging van de inwoners en een participatieve 

aanpak waarbij de twee taalgemeenschappen werden betrokken 

(Symbiose 1082). Het 1082e Manneken Pis-kostuum is het resultaat van 

een collectieve inspanning en vertegenwoordigt Sint-Agatha-Berchem, zijn 

inwoners met hun eenvoud, hun vriendelijkheid en hun diversiteit, zijn 

geschiedenis en zijn tradities: het boeren-/ tuinderskostuum, de groen-

witte kleuren, de sjaal, de trompet, de bloemen en tenslotte het logo van 

onze gemeente. Het kostuum werd bovendien gemaakt worden door een Berchemnaar. Op zaterdag 19 

februari werd het 1082e kostuum van Manneken-Pis uitgereikt. Om deze creatie "Made in Sint-Agatha-

Berchem" aan de hele bevolking voor te stellen, werden er verschillende activiteiten georganiseerd. De officiële 

inhuldiging vond plaats op de grote markt waarbij er onder leiding van de fanfare een optocht was naar het 

standbeeld van Manneke Pis zelf. Nadien was er in de gemeente een optocht om het kostuum in de straten van 

de gemeente te presenteren.   

BONTS DAY 

GC De kroon 

BONTS DAY heeft als doel om de speelse kant van performance te laten zien aan een 
breed publiek: zowel nieuwe bezoekers als vaste bezoekers van GC De kroon. De keuze 
voor het woord ‘speels’ is hier bewust gemaakt omdat BONTS DAY de serieux die rond 
de kunstvorm hangt wil deconstrueren. Daarnaast wil BONTS DAY een nieuw publiek 
laten kennismaken met performance op een laagdrempelige manier. Om dat publiek 
te overtuigen, is contact opgenomen met verenigingen die dicht bij De kroon staan om 
hen te betrekken bij het festival.  
 
Samen met de fanfare en de academie van Sint-Agatha-Berchem werden er 
workshops, die  ‘micromomenten’ worden genoemd, opgezet in de aanloop naar 
BONTS DAY. De micromomenten hebben de bedoeling om het publiek een inleiding te 

geven op performance. Door een korte geschiedenis te schetsen aan de hand van een oefening. Daarbij wordt 
iedereen performer: de ‘one minute sculptures’.  
 
We hebben hiervoor gekozen omdat performance een heel breed begrip is en we met ‘one minute scultures’ 
niet alleen konden aantonen dat performance niet willekeurig is, dat er een betekenis achter zit. Maar ook dat 
performance door eenvoudige ingrepen ons dagdagelijkse leven en gewoontes in vraag stelt. En dat dit kan op 
een speelse en laagdrempelige, behapbare manier. De rode draad doorheen de ‘mircomomenten’ waren de 
‘one minute sculptures’ van de kunstenaar Erwin Wurm. Daarbij neemt de deelnemer een dagdagelijks 
voorwerp en gaat hij of zij in een pose staan met dat voorwerp voor één minuut. De deelnemer wordt zo voor 
één minuut een standbeeld.   
 
Op vrijdag 9 september is door organisatoren tijdens de repetitie van de fanfare van Sint-Agatha-Berchem een 
micromoment gehouden. Ook op 10 en 15 september vonden er micromomenten plaats. Dit keer tijdens de 
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repetities van de studenten woord, tussen de 15 en 40 jaar oud, van de academie van Sint-Agatha-Berchem. 
Aan de deelnemers van de micromomenten is vooraf gevraagd om een dagdagelijks voorwerp mee te nemen 
dat voor hen een betekenis heeft.   
 

• Guida Inês Maurício: E-CO.system (dansperformance)  

• Leen Van Dommelen: I Eye // appearance N°1 (performance)Le.Bisous: Ce n'est pas du gâteau 
(performance met voordracht)  

• Gaëtan Rusquet: back-and-forth (performance)  

• Shankar Lestréhan & ASP doze (Remy Buffet & Fiona Brunet): Architecture of Fire (installatie en 
concert)  

• workshops  
o ‘One minute sculptures’ & ‘three sided football’ (op basis van de concepten bedacht door de 

situationisten Erwin Wurm en Asger Jorn)  
o Cinzia Delnevo met Microbes Ensemble (participatief tekenen) 

 

Quality Times en Comedy Times 

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

Na de corona maatregelen, werd de draad weer helemaal opgepikt. Afgelopen jaar 
vonden er vijf edities plaats in Dkantine. Zo kwam er op de eerste editie ‘Jessy Le Roy’ 
en ‘Heikki Rasilo Band’ optreden. In maart was het tijd voor de popklassen van de 
Gemeentelijke Academie. In juni kwam de band ‘Jamez & Blues on Tuesday’. Op 30 
september vond de vierde Quality Time plaats. Eva Thiers, MARK en Andy Deavin namen 
hier het podium over. Het Quality Times-jaar werd afgesloten op 18 november met 
UMM & LUNES. Elke editie waren er tussen de 40 en 60 personen aanwezig, 
uitgezonderd juni, waar 150 personen aanwezig waren.   
 
Daarnaast vond Comedy Times twee keer plaats. De eerste keer kwam Quinten Quartz 
Cabrio Leon. Ook hier waren telkens ongeveer rond de 40 personen aanwezig.   
 

Film in De kroon 

GC De kroon 

In 2022 werden er verschillende films georganiseerd in De kroon onder 
‘De kroon cinema’. Zo werden onder andere ‘Un Monde’ en ‘C’mon, 
C’mon’ vertoond. Er werd ook een Griekse avond georganiseerd rond de 
documentaire ‘La Rose Blanche’, een Grieks café in Molenbeek. De 
documentaire werd ingeleid door de maker zelf. Op de filmavonden 
waren er gemiddeld 25 personen aanwezig.  Op 25 augustus werd de 
openluchtcinema geïnstalleerd in de tuin van de bibliotheek. De film 
Kind Hearts werd er vertoond. De avond was een succes en lokte 50 
mensen.   

 
Op 24 september organiseerde De kroon het eerste kortfilmfestival ‘Kortgeknipt’. Een hele reeks 
creatievelingen van Brussel en daarbuiten ging aan de slag en maakte een video voor KORTGEKNIPT. In Dkantine 
werden de inzendingen samen met de makers bekeken. Alle filmgenres kwamen aan bod. Aan het eind van de 
avond beKROONDE de jury één inzending. De avond lokte ongeveer 30 mensen.  
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Sinds november is De kroon gestart met ‘docu op donderdag’. Maandelijks wordt er op een donderdag een 
prikkelende documentaire getoond. Ondertussen passeerden al ‘Wat hebben we verdiend’. Na de film kon er 
telkens gezellig nagepraat worden in Dkantine.   
 

Muziekbad / Bain Musical 

Symbiose 1082 partners 

Muziekbad / Bain Musical is terug van weggeweest. De symbiose 1082 organiseerden 

voor de 13e keer samen een concert. GC De kroon en CC Archipel 19 zorgen voor de 

locatie en techniek en het inhoudelijk programma werd door de partners gekozen op 

basis van voorstellen van beide muziekacademies. Het Lokaal Cultuurbeleid 

ondersteunde op vlak van communicatie.  

Het voorprogramma werd verzorgd door de leerlingen van de klassieke gitaarklas van 

Jona Kesteleyn en Lucas Schreel van de Nederlandstalige Academie voor muziek en 

woord van Sint-Agatha-Berchem. De hoofdact, Kartinka 2022 is een herziening van een 

meesterwerk. Moessorgsky’s originelen, die dankzij Maurice Ravel bij het brede 

publiek bekend raakten. Deze hedendaagse versie van Kartinka is samengesteld met 

verhalende intermezzo’s die je bij de hand nemen tussen elke scène. Het concert nam iedereen mee op een 

muzikale reis.’ 

De kroon zomert en wintert 

GC De kroon i.s.m het Lokaal Cultuurbeleid 

In januari 2022 liep Covid-19 op zijn laatste benen en was er op 16 januari nog een aangepaste versie van De 
kroon Wintert met een afhaallunch en een luisterspel ‘Radio Zoutloos’ van Studio Orka. Het optreden van 
Veerle Pollet en Maaike Organe met ‘Choses vues à droits et à gauche (sans lunettes)’ bekoorde velen.  

Op zaterdag 2 juli werd het Feest van de Vlaamse Gemeenschap gevierd en werd de zomer feestelijk ingezet. 

De feestdag startte met een academische zitting in de raadzaal met speeches van Jan Bastyns, lid van de raad 

van bestuur van GC De kroon, Katia Van den Broucke, Schepen van Nederlandstalige Cultuur en Pascal Smet, 

VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra. De muzikale intermezzo's werden 

voorzien door SINKODE! Na de receptie in het gemeentehuis werd onder begeleiding van de BMB - Berchem's 

Music Band gestapt naar GC De kroon waar het feest werd verder gezet op de zomerse muziek van Camel's 

Drop ! Aan De kroon iedereen kon smullen van zoute en zoete pannenkoeken van Chiro Koradium  

 

https://www.facebook.com/camelsdrop?__cft__%5b0%5d=AZUEzVMv4T-dclQ5IkgyQaXZYt1_tgzkueut-HItrv9pnOWRiU5jLtDY2Z-FFYKot3IXhqotxgWpKliiF7w0Owe8Q5gVXEy7z9-DbD_lkIEoxgsanVwGbH3NY71kp2Y1JpolUTHgQJRXcvQ3Uute84DSo7Oh49WSLTKtU5hUMvLORmFDInDjO9Cgq9B2WiiGokA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/camelsdrop?__cft__%5b0%5d=AZUEzVMv4T-dclQ5IkgyQaXZYt1_tgzkueut-HItrv9pnOWRiU5jLtDY2Z-FFYKot3IXhqotxgWpKliiF7w0Owe8Q5gVXEy7z9-DbD_lkIEoxgsanVwGbH3NY71kp2Y1JpolUTHgQJRXcvQ3Uute84DSo7Oh49WSLTKtU5hUMvLORmFDInDjO9Cgq9B2WiiGokA&__tn__=-%5dK-R
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Visueel Festival Visuel  

GC De kroon, CC Archipel 19 en jeugddienst Sint-Agatha-Berchem 

Op 29 augustus 2022 vond het Visueel Festival Visuel opnieuw 
plaats. De editie was zowel voor de ploeg als voor de deelnemers 
een groot succes! De dag kon dankzij de goede voorbereidingen 
zonder veel stress verlopen. De planning was zodanig opgemaakt 
dat de enthousiaste festivalbezoeker zeker acht voorstellingen 
kon zien maar evengoed waren er mensen die slechts één of twee 
voorstellingen kwamen bekijken en verder vooral genoten van de 
sfeer en de randanimatie. De voorstellingen waren georganiseerd 
door een mix van Vlaamse (Doft, Piet van Dycke, Mardulier en 
Deprez), Waalse (Sur le vif), Brusselse (Cirque Barbette, Joren de 
Cooman) en internationale (Familiar Faces, Knot on Hands, 

Hopscotchtheatre, …) theatergezelschappen. Hierdoor dachten we een brede groep mensen aan te spreken en 
samen te brengen. Het diverse volk dat kwam kijken toont aan dat dit gelukt is.   
 
Nieuw tijdens deze editie was de Kidszone in de tuin van de bib in samenwerking met de jeugddienst van Sint-
Agatha-Berchem. In deze afgesloten tuin konden ouders met hun kinderen tussen de fruitbomen genieten van 
kleine spelletjes. Veel van de activiteiten sloten aan bij wat de kinderen zagen in de voorstellingen. Ze konden 
aan de slag met de hoelahoep zoals in de voorstelling ‘Catch You Later’ of hun balans oefenen op de slackline 
zoals de acrobaten tijdens ‘Brace for Impact’. De plek bleek zeer populair. Dankzij de afgesloten locatie, het 
toezicht van de vrijwilligers en de hangmatten/strandstoelen voor de ouders, werd het een oase voor kinderen 
en gezinnen. Dit zal zeker terugkeren in de volgende edities. Door de vele voorstellingen en randanimaties 
waren er voor iedereen voldoende activiteiten. De voorstellingen zaten wel tegen de maximumcapaciteit wat 
het aantal toeschouwers betreft. Er was daarnaast ook een enorme diversiteit in het publiek.   
 

Literatuur  

GC De kroon, bibliotheek, VTBKultuur Sint-Agatha-Berchem, Curieus 1082 

• Lezing: Beethoven in de bunker op 26 februari    
Fred Brouwers, voormalig presentator van muziekprogramma’s op Radio 1, 2 en Klara, bracht met 
‘Beethoven in de bunker’ een fascinerend stuk muziekgeschiedenis. De lezing werd opgeluisterd met 
muzikale voorbeelden. In het recent gepubliceerde ‘Beethoven in de bunker’ belicht hij de 
merkwaardige verhouding van de nazi’s met de klassieke muziek. De lezing kon op 50 deelnemers 
rekenen. Professional Fred Brouwers bracht de geschiedenis begeesterend tot leven.   

• Lezing: Leopold II op 12 maart   
Johan Op de Beeck schreef met deze biografie van Leopold II hét referentiewerk over deze koning. Op 
de Beeck pluisde alle archieven en alle recente bronnen over Leopold II zorgvuldig uit. Deze 
controversiële koning, actueel in de vuurlijn van de ‘woke’ beweging, ligt niet alleen aan de oorsprong 
van onze gewezen kolonie maar trachtte tevens van Brussel een stedenbouwkundige parel te maken, 
in navolging van Parijs. De historicus Johan Op de Beeck is niet alleen een boeiend auteur maar ook een 
talentvolle conferencier. De lezing kon rekenen op 55 deelnemers.   

• Poëzielezing: Zonder paraplu in de regen (april) 25 deelnemers   
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• ’T Zit in T’Hooft: Jaarlijks wordt er op 6 oktober, de sterfdag van Jotie T’Hooft een avond rond mentale 
gezondheid georganiseerd. Dit jaar bracht Vanessa Daniëls haar theatervoorstelling Kaffee, een 
muzikale voorstelling met overpeinzingen over tijd die voorbijgaat maar in zeker zin ook stilstaat op 
café. De koffie die gedronken wordt, is het bindmiddel tussen de caféganger en de wereld. De 
voorstelling mengt theater, humor, poëzie en muziek. Muziek was van Olivier Dessailly.  Daarna 
volgende een concert van Nele Needs A Holiday. Zij  bracht openhartige en herkenbare teksten die 
balanceren op een tragikomische koord dat soms de ene, dan weer 
de andere richting uitging. De avond bracht 35 mensen op de 
been.   

• Op 26 november vond de lezing van Tom Naegels plaats in de grote 
zaal van De kroon. Tom Naegels is een Vlaams auteur, columnist in 
het dagblad De Standaard. Naegels heeft ruim zes jaar gewerkt aan 
zijn boek Nieuw België dat het migratiebeleid in ons land na de 
Tweede Wereldoorlog tot eind jaren ‘70 in kaart brengt. Zijn boek 
Nieuw België werd onlangs bekroond als ‘belangrijkste boek van 
het jaar’. Tijdens de lezing bracht hij op vurige en enthousiaste wijze 
de jaren 70 tot leven. De avond lokte een 25tal mensen.  

 

Erfgoeddag maakt school! 

Lokaal Cultuurbeleid, Heemkundige Kring, Institut Alexandre Herlin 

Onder het motto Erfgoeddag maakt school! dook Erfgoeddag in 2022 in Sint-Agatha-

Berchem in het rijke schoolleven en –verleden van l’Institut Alexandre Herlin. In de 

schoolgebouwen vond er een gegidste rondleiding plaats en konden deelnemers de 

tentoonstelling bezoeken en zo het schoolleven en –verleden van l’Institut Alexandre 

Herlin te weten komen. Erfgoeddag maakt school was een initiatief van Faro, het 

Lokaal Cultuurbeleid, de Heemkundige Kring Sint-Achtenberg en l'Institut Alexandre 

Herlin. 

 

 

Orgel- en celloconcert 

Lokaal Cultuurbeleid en lokale Berchemnaar 

In het kader van open monumenten dag en op initiatief van Berchemnaar en orgelist Pierre L. werd er een orgel- 

en celloconcert georganiseerd op zondag 18 september 2022. Tijdens de autoloze zondag konden 

Berchemnaren en Brusselaars kennismaken met het orgel van Sint-Agatha-Berchem en genieten van een uniek 

concert in de Sint-Agatha Kerk. 
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REVEIL 

Lokaal Cultuurbeleid 

Begin november staat elk jaar opnieuw in het teken van 
herinneren en verlies. Reveil wil de Brusselse rouwcultuur de 21e 
eeuw in loodsen. De gemeente Sint-Agatha Berchem sloot aan bij 
het netwerk Reveil en organiseerde op 1 november 2 
troostmomenten op de begraafplaats van Sint-Agatha-Berchem. 
Simon Witvrouw bracht muziek op zijn klassieke gitaar en Marc 
Gaij (Emballage Kado) en Vanessa Daniëls zorgden samen voor 
muziek en poëzie. 
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COMMUNICATIE 
Communicatie academie 

• Aan de website werd nieuwe content toegevoegd, vooral aan de pagina voor leerlingen, met de 

bedoeling van de website een echt info-instrument te maken. 

• Zoveel mogelijk personeelsinformatie werd gebundeld in een regelmatige digitale personeelsbriefing. 

Communicatie GC De kroon 

• SKRAB is het magazine van De kroon. Hier bereikt De kroon een groot deel van de Berchemnaren, 
waardoor ze op de hoogte zijn van de culturele activiteiten van De kroon. Bovendien kunnen mensen 
een oproep voor een evenement versturen die mee in SKRAB komt. Op die manier activeert De kroon 
de culturele rol die de Berchemnaren kunnen hebben. Het magazine wordt per post verstuurd, maar 
deze kan men ook online raadplegen.   

• De website is gebruiksvriendelijk en up to date. De activiteiten zijn gemakkelijk terug te vinden en de 
aankomende staan vanboven met een afbeelding/illustratie, waardoor verdere informatie vloeiend 
terug te vinden is.   

• Sociale media heeft De kroon actief ingezet. Vooral Facebook werd hier actief voor gebruikt. 
Evenementen worden, op basis van SKRAB, aangemaakt. Promo voor deze activiteiten werd gedaan via 
deze tool. Terugblikken van de activiteiten, waar we personen/gezelschappen taggen werkt om een 
breder publiek te bereiken. Via Instagram bereikt De kroon een ander publiek. Hier werd af en toe 
promo gemaakt voor een evenement.  

• De nieuwsbrief wordt sporadisch verzonden. Deze dient om de mensen te doen herinneren aan de 
komende activiteiten. Dit ligt in lijn met de andere communicatie.   

• Gedrukte communicatie is een extra tool voor promotie. Hier ook wordt dezelfde huisstijl gehanteerd, 
waardoor de activiteiten van De kroon gemakkelijk te herkennen zijn.   

 

Communicatie Bibliotheek 

De bibliotheek communiceert voornamelijk via haar website en sociale media. Via Facebook komen de meeste 

reacties binnen, Instagram heeft een beduidend lager bereik maar wordt toch steeds mee opgenomen in de 

communicatie. De communicatie naar scholen verloopt uitsluitend via mailverkeer.  

Communicatie Lokaal Cultuurbeleid  

Het Lokaal Cultuurbeleid blijft actief via Facebook haar eigen werking en die van partners promoten. Daarnaast 

werd er ook meer ingezet op offline communicatie door het verspreiden van affiches en flyers bij alle 

handelszaken, verenigingen en gemeentelijke gebouwen om zo het bereik te vergroten. 

Brochures  

Het aanbieden van papieren brochures blijft ook in 2022 een meerwaarde om een divers publiek te bereiken. 

• Vrije tijdskalender 2022-2022: In 2022 hebben de jeugddienst van Sint-Agatha-Berchem en Brede 

School Flamingo een vrijetijdskalender 2022 - 2023 voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar uitgegeven. De 

vrijetijdskalender brengt het aanbod van speel- en leerkansen buiten de school in kaart 
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• Overzicht lentestages jeugddienst/flyers zomerstages: de jeugddienst verzamelt i.s.m. Brede School 

Flamingo jaarlijks alle vakantiestages voor kinderen georganiseerd in Sint-Agatha-Berchem in deze 

aantrekkelijke brochures. 

• Sen’ news: driemaandelijkse publicatie van de dienst senioren van het gemeentebestuur 

• Berchem news: driemaandelijks tijdschrift van het gemeentebestuur 

• Brochure Kids Festival: overzicht van alle jeugdvoorstellingen 

Symbiose 

Ook in 2022 werd de Symbiose 1082 verder uitgewerkt. Symbiose 1082 blijft een label met als doel de band te 

versterken tussen de structurele partners op vlak van communicatie en projecten. In 2022 resulteerde de 

Symbiose 1082 samenwerking concreet in het Muziekbad/Bain Musical #13, BoemBoum en Visueel Festival 

Visuel. Daarnaast zijn er verschillende kleinere samenwerkingen tussen de Symbiose partners.  
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UITDAGINGEN 
Infrastructuur academie 

• Een belangrijke werking werd op poten gezet, gelinkt aan de Unescoschool in Koekelberg. Dit biedt 

niet enkel een oplossing voor het lokalenprobleem, maar boorde tevens een belangrijke toeleiding 

aan, die, gezien de nabijheid van de hoofdschool (900 m) van groot belang is voor de toekomst van de 

school (aantal gesubsidieerde leraarsuren zijn rechtstreeks gelinkt aan het aantal gefinancierde 

leerlingen). 

• Eerste steenlegging van nieuwbouw in Dr Charles Leemansstraat op 2/12/22, met start van de 

werken. Ingebruikname voorzien per 1/09/23. 

Jeugdhuis Dekuub 

Net zoals iedereen werd het jeugdhuis getrokken door de coronacrisis en energiecrisis. Tegen het einde van het 

jaar werd er vooral gefocust op samenwerkingen met andere partners zodat er inkomsten waren waarmee de 

rekeningen betaald konden worden. Het jeugdhuis wil graag kwaliteitsvolle activiteiten organiseren maar 

moeten actief op zoek naar middelen om dit aan onze bezoekers te kunnen garanderen. 
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Mensen en middelen 
Mensen en middelen bij de partners en in de advies- en beheerraden, toestand 2022 

Wie is wie in het gemeentebestuur 

NAAM FUNCTIE 

KATIA VAN DEN BROUCKE Schepen 
SANDRA GOEGEBEUR Directeur departement Opvoeding en Vrije Tijd 
WIETZE MINNE Adjunct afdeling Vrije Tijd  
MARGO VAN GYSEGHEM Cultuurbeleidscoördinator  
MARGO VAN GYSEGHEM Brede schoolcoördinator 
MAUD VANDERKERKEN Dienst Jeugd en Senioren 
SOPHIE FLABAT Jeugddienst 

Adviesraad cultuur: An Lefever (directie basisschool zavelput GO!), Liesbet Doucet (directie basisschool zavelput 
GO!), Hilde Smeets, (leerkracht Al-Jo scholen, vrij onderwijs), Carine Guldemont (directie gemeentelijke 
basisschool De Knapzak), Pilar Sola (KTA zavelenberg), Els Van Malderen (centrumverantwoordelijke GC De 
kroon), Lut De Koker (bestuurslid GC De kroon), Pieter Pyck (sociaal-cultureel werker GC De kroon uitredend op 
30/09/2022), Claudia Frickel (sociaal-cultureel werker GC De kroon vanaf 15/10/2022), Hugo Devreese 
(uittredend bibliothecaris op 01/05/22), Cheyenne Vermandere (nieuwe bibliothecaris sinds 01/02/22),  Marc 
Verhasselt (heemkundige kring), Karla Verlie (directie academie), Margo Van Gyseghem (brede 
schoolcoördinator), Marc Bultereys (deskundige), Ann Peeters (deskundige), Petra Clerx (deskundige), Deborah 
D’hauwer (deskundige) 

Wie is wie in GC De kroon  

NAAM  FUNCTIE  

ELS VAN MALDEREN   Centrumverantwoordelijke   

CLAUDIA FRICKEL  Sociaal-cultureel werker  vanaf 15/10/2022 

PIETER PYCK   Sociaal-cultureel werker  tot 30/9/2022 

MARGOT OTTEN   Sociaal-cultureel werker  

JANICK VANWETSWINKEL   Redactie  / lay-out SKRAB 

CHRISTIAN HANSEN   Hoofdtechnicus   

ANNE JESPERS   Onthaal, zaalgebruik, cursussen   

MARIA ALICIA AMARGA REYER   Onthaal, boekhouding   

INTISSAR TOUB   Onthaal, ticketing   

STEF DE DUFFELEER   Technische- en logistieke dienst   

ANTHONY CROES-LACROIX   Technische- en logistieke dienst   

SENGUL SOGLUTU   Onderhoud   

SAADIA QUAMAR   Onderhoud   

ESRA INCI    Conciërge   
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Leden raad van bestuur: Christina Brunnenkamp (voorzitter), Jo Marcelis (ondervoorzitter), Lut De Koker 
(secretaris), Dario Vunckx (penningmeester), Jan Bastyns, Luc Dehaen, Maude Van Gyseghem, Tine Van 
Valckenborgh, Laurens Heinen, Raphael Watelet      

Wie is wie in de bibliotheek 

NAAM FUNCTIE 

CHEYENNE VERMANDERE Bibliothecaris 

MARJAN NACKAERTS Bibliotheekassistent 
 

Het beheersorgaan van de Nederlandstalige bibliotheek is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

politieke strekkingen in de gemeenteraad en leden-gebruikers of vertegenwoordigers van de ideologische en 

filosofische strekkingen. De beheerraad werd opnieuw samengesteld in 2019 en bestaat uit de volgende leden: 

Vertegenwoordiging politieke strekkingen: Agnès Vanden Bremt (schepen Nederlandstalige bibliotheek tot 17 

december, zonder stemrecht), Katia Van den Broucke (schepen Nederlandstalige bibliotheek sinds 17 

december, zonder stemrecht), Philippe Maquestiau (voorzitter), Michel Gochet, Carine Cackebeke, Ilse Carlé, 

Stephan Matthies, Dries Vreven, Walter Vermeir, Joëlle De Villers 

Vertegenwoordiging leden-gebruikers, filosofische en ideologische strekkingen: 

Jan Verhaeghe, Diane Albert, Maarten Coertjens (vertegenwoordiger in de gemeenschapsraad GC De kroon), 

Eric Declerck, Jan Stacino, Jan Bastyns, Christina Brunnenkamp, Rita Harnie 

Zonder stemrecht: 

Muriel Vanhille (secretaris), Hugo De Vreese (bibliothecaris) 

Wie is wie in de gemeentelijke academie voor muziek en woord 

NAAM FUNCTIE 

KARLA VERLIE Directeur 
CHRIS CARLIER hoofdcoördinator 
FIEN CARLIER Administratief medewerker 
JOLIEN TEURLINGS Administratief medewerker 
+ 65 LEERKRACHTEN  

 

Wie is wie in de Brede School Flamingo 

NAAM FUNCTIE 

MARGO VAN GYSEGHEM Brede schoolcoördinator 
 

 

 

 

 


