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  •  het onthaal  
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3 X 2 tickets voor ‘Mark Tijsmans leest voor’

op woensdag 13 oktober komt acteur en jeugdau-
teur Mark Tijsmans een lezing geven voor 
jongeren (10-13jaar). Hij schreef jeugdboeken 
zoals Wiet Waterlanders en de bende van 
Teiresias. fans en nieuwsgierige jongeren en 
(groot)ouders kunnen deze woensdagnamid-
dag de schrijver horen voorlezen uit zijn eigen 
boeken en vragen stellen over zijn werk. 

Wij geven 3 x 2 tickets weg voor deze fijne activiteit.
stuur snel een mailtje naar dezeyp@vgc.be met als titel ‘Wedstrijd 
oktober’. de eerste 3 mailtjes die we ontvangen krijgen 2 tickets voor 
deze lezing.

Beste lezer, 
onder een druiligere dag wordt dit voorwoord geschreven. de regendruppels vallen aan een stevig 

tempo uit de lucht, niet recht naar beneden, een beetje schuin… dikke druppels die je broek helemaal 

doordringen op de fiets en die de kwaliteit van je boodschappentas onder druk zetten. snel naar binnen 

om je eten droog te houden. Helaas hebben we deze zomer veel van deze dagen gehad. 

en toch… toch waren er veel mensen die zich deze zomer zullen herinneren als een vrije zomer, waarin 

je graag naar buiten ging, om mensen te ontmoeten. 

en wat maken die paar druppels dan uit?! 

nu ons festival Plazey ook op het einde loopt (bijna een hele zomer kon je genieten van een drankje en 

muziek & animaties in het elisabethpark), verwelkomen we je weer binnen in het gemeenschapscen-

trum. Zo is er het filmconcert ‘farfelu’ op zaterdag 2 oktober. Wat gebeurt er als animatiefilm (Beeld) 

en verschillende instrumenten (liVeMUZieK) samenkomen? Aan jullie om te ontdekken! Zachter kan 

ook; genieten van spannende (jeugd)verhalen voorgelezen door de schrijvers zelf tijdens enkele 

woensdagnamiddagen (bv. door Mark Tijsmans op woensdag 13 oktober)  

naast alle activiteiten, concerten, films en lezingen willen wij graag onze bibliotheek in de kijker zetten, 

waar nieuwe boeken de planken vullen en enthousiast wachten om gelezen te worden!  

de aandachtige lezer zal merken dat we onze krant in een nieuw jasje hebben gestoken en dat de 

bladzijden gevuld zijn met nieuwe rubrieken. laat ons gerust weten wat je ervan vindt.

en niet te vergeten: alle ideetjes zijn, zoals jullie weten, zéér welkom.   

Wij kijken er in ieder geval naar uit jullie terug te zien! Tot binnenkort? 

Team Gc de Zeyp 
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Afro fanfare 
interview met daniel dzidzonu  
Wie ben je?                

ik ben daniel dzidzonu, 36 jaar, wonende te Gansho-
ren. ik ben muzikant (trompettist-auteur-composi-
teur-bandleider) 

Wat is je link met ons gemeenschapscentrum?

ik geef de lessen Afro fanfare op zaterdag. 

Hoe ziet een les Afro Fanfare eruit?

Het is een moment om te leren spelen op koperen 

blaasinstrumenten (trompet, trombone, tuba)  en 
Afrikaanse percussie. We leren en praten ook over de 
Afrikaanse muziekgeschiedenis.      

Wie mag meedoen?

iedereen vanaf 6 jaar tot 16 jaar. ook wie geen enige 
muzikale voorgeschiedenis heeft. Vorig jaar waren we 
met een groepje van zo’n 10 personen. 

Waarom moeten jongeren zich zeker inschrijven 
voor deze cursus?

omdat we muziek leren in een ontspannen sfeer. de 
focus ligt op de ontwikkeling van het muzikale oor en 
de creativiteit.

Waar kijk je naar uit dit najaar?

ik kijk uit naar enthousiaste kinderen en jongeren 
waarmee ik mijn passie voor blaasinstrumenten en 
percussie kan delen.

onze conversatietafel nederlands sprak deze zomer enkele keren af in 
het elisabethpark bij Bar Plazey. Vanaf september komen ze weer samen 
in de Zeyp.

Het Plazey festival moest zich voor de 2de zomer op rij heruitvinden, binnen de geldende coronamaatregelen. 
Van augustus tot eind september (woensdag, vrijdag en zondag) liep een programma vol muziek, animatie en workshops. 

Jong en oud genieten van een ijsje in onze binnentuin. dc de rotonde 
zorgde deze zomer voor een vakantiegevoel met het programma ‘Zomerse 
Zotheid’, en ook de speelweken van Gc de Zeyp brachten veel plezier.
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fAMilieTHeATer ‘MAMMoeT’
zo 24.10.2021
11u - 14u - 16u in Gc de Zeyp
Een voorstelling voor kinderen vanaf 5 maand tot 2 jaar 
‘Mammoet’ is een levensgrote muziekmobiel. stap mee in dit verrassend belevingspar-
cours. Klankennest nodigt jonge kinderen en hun ouders uit om te experimenteren en 
in dialoog te gaan met muziek, geluid, zintuigelijke ervaringen, beweging en beeldende 
kunst. Voor een optimale beleving vragen we per kind een begeleidende volwassene.
Van en met: Liesbeth Bodyn (concept/zang), Jeroen Van Der Fraenen (concept/
scenografie), Evelien Verhegge (textielontwerp), Tine Allegaert (trompet, percus-
sions en zang) en Myrte Vandeweerd (dans en zang).  
Prijs: € 5 - Reservatie is verplicht - Info: GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be, 
www.dezeyp.be - Organisatie: GC De Zeyp

filMloKeT  ‘loUis en de Aliens‘
wo 20.10.2021  
14u30 in Gc de Zeyp
Regie:  Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein - DE - 2018
louis is het twaalfjarige, ietwat eenzame zoontje van een geobsedeerde ufoloog. Zijn 
vader staart nachtenlang door zijn telescoop en is ervan overtuigd dat buitenaardse 
wezens bestaan. Wanneer het ruimteschip van de drie vreemde aliens Mog, nag en 
Wabo niet ver van hun huis neerstort, is louis dolblij wanneer blijkt dat zijn vader het 
al die jaren bij het rechte eind had. samen met zijn nieuwe vrienden beleeft louis een 
wild avontuur om uit handen van schoolhoofd Miss diekendaker te blijven. Het viertal 
moet op tijd het ruimteschip bereiken om aan alle aardse gevaren en problemen te 
ontsnappen.
Prijs: € 2 - Reservatie is verplicht. Info: GC De Zeyp, 02/422 00 11, 
dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be. Organisatie:  GC De Zeyp

filMconcerT ‘fArfelU’
za 02.10.2021
14u in Gc de Zeyp
Een filmconcert voor kinderen vanaf 5 jaar
farfelu betekent zoveel als gek, bizar, extravagant. en dat is precies wat je (live!) 
te zien krijgt in dit filmconcert. Boven een selectie van originele animatiefilmpjes 
toetert, schatert, ratelt en rammelt multi-instrumentalist rémi decker erop los. 
Het resultaat is een combinatie van knotsgekke animatiefilmpjes, een muzikale 
duizendpoot en heel veel kabaal.  
Een productie van Zonzo Compagnie in coproductie met JEF Festival. 
Met de steun van Vlaanderen en cultuurcentrum Het Gasthuis. 
Prijs: € 5 - Reservatie is verplicht - Info: GC De Zeyp, 02/422 00 11, 
dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be - Organisatie: GC De Zeyp

+5m

binnenkort in de Zeyp
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MArK TiJsMAns leesT Voor
wo 13.10.2021
14u in Gc de Zeyp
Mark Tijsmans is naast acteur, ook auteur. Hij schreef jeugdboeken zoals Wiet 
Waterlanders en de bende van Teiresias. op woensdagnamiddag 13 oktober komt hij 
voorlezen uit zijn boeken. fans (zowel jonge mensen als (groot)ouders), zijn welkom 
om te komen luisteren en vragen te stellen. Het wordt een fijne, interactieve lezing.

Prijs: € 2 - Reservatie is verplicht
Info: GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be 
Organisatie:  GC De Zeyp

leo TiMMers leesT Voor
wo 24.11.2021
14u in Gc de Zeyp
leo Timmers begon op zijn twaalfde al strips te tekenen. na zijn studies ‘Publiciteit 
en Grafische Vormgeving’ illustreerde hij voor verschillende bladen (Knack, Humo, 
de standaard), maakte omslagen voor jeugdromans en illustreerde prentenboeken. 
Zijn boeken verschijnen in meer dan 25 landen. Verschillende van zijn boeken worden 
momenteel bewerkt voor TV.

Prijs: € 2 - Reservatie is verplicht
Info: GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be 
Organisatie:  GC De Zeyp

filMloKeT ‘HeT lied VAn de Zee’
wo 17.11.2021
14u30 in Gc de Zeyp
Regie:  Tomm Moore - IE - 2014  
Ben en saoirse wonen bij hun vader in de vuurtoren op een klein eilandje. om hen 
te beschermen voor de gevaren van de zee neemt hun grootmoeder hen mee naar 
de stad. daar ontdekt Ben dat zijn zusje eigenlijk een selkie is, een sirene die met 
haar gezang de vloek kan opheffen die de Uilenheks over de magische wezens heeft 
uitgesproken. Tijdens een wonderbaarlijke reis moeten Ben en saoirse hun angsten 
en allerlei gevaren trotseren en het opnemen tegen de heks zodat de magische 
wezens hun kracht kunnen terugwinnen.
Prijs: € 2 - Reservatie is verplicht. Info: GC De Zeyp, 02/422 00 11, 
dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be. Organisatie:  GC De Zeyp

4-6j

10-13j

binnenkort in de Zeyp
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oP de Koffie MeT Jill TersAGo
di 09.11.2021
20u in Gc de Zeyp
Jill Tersago schrijft reisgidsen zoals ‘Time To Momo Brussel’ en ‘romantisch Week-
endje Weg’. Ze neemt jullie mee op haar reis als schrijfster: van het schoolkrantje 
dat ze in de lagere school in elkaar knutselde, over blogs en kortfilms, tot haar eigen 
reisgids die dit jaar uitkwam bij uitgeverij lannoo. Ze geeft tevens reistips en goede 
raad voor wie zelf het schrijfvirus heeft opgelopen. 

Prijs: € 6 / € 5 (leden organiserende verenigingen) - Reservatie is verplicht - Info: 
GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be - Organisatie:  GC De 
Zeyp, DC De Rotonde, Gemeentelijke Nederlandstalige Bibliotheek, Davidsfonds, 
Willemsfonds en vtbKultuur - afdelingen Ganshoren

oP de Koffie MeT eriK VlAMincK
di 26.10.2021
14u in Gc de Zeyp
erik Vlaminck, Proza-schrijver, theatermaker en schrijver van Brieven van dikke freddy’. 
Voor erik Vlaminck voltijds schrijver werd werkte hij eerst in de psychiatrie en daarna in de 
thuislozenzorg. sporen daarvan zijn in al zijn boeken en theaterwerk terug te vinden, maar 
de hilarische Brieven van dikke freddy zijn wel het meest tastbare gevolg en vervolg van 
een confrontatie met mensen die het in het leven niet op een presenteerblaadje kregen. 

Prijs: € 6 / € 5 (leden organiserende verenigingen) - Reservatie is verplicht - Info: 
GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be - Organisatie:  GC De 
Zeyp, DC De Rotonde, Gemeentelijke Nederlandstalige Bibliotheek, Davidsfonds, 
Willemsfonds en vtbKultuur - afdelingen Ganshoren

oP de Koffie MeT Ann PeUTeMAn
di 14.12.2021
14u in Gc de Zeyp
Het begint als je lijf niet zo goed meer meewil. Met de beste bedoelingen neemt je 
omgeving je dan alles uit handen wat het leven leuk en spannend maakt: je auto, je 
geld, lekker koken, intimiteit. Zo wordt het voor een tachtigplusser steeds moeilijker 
om de touwtjes van zijn eigen leven in handen te houden. Maar het kán anders. in 
‘Grijsgedraaid’ laat journaliste Ann Peuteman zien hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
mensen ook na hun tachtigste kunnen blijven wie ze altijd al zijn geweest. 
Prijs: € 6 / € 5 (leden organiserende verenigingen) - Reservatie is verplicht - Info: 
GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be - Organisatie:  GC De 
Zeyp, DC De Rotonde, Gemeentelijke Nederlandstalige Bibliotheek, Davidsfonds, 
Willemsfonds en vtbKultuur - afdelingen Ganshoren

binnenkort in de Zeyp
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concerT@HoMe: ‘desGUin KWArTeT’
di 26.10.2021
20u in Gc de Zeyp
Wolfram Van Mechelen - viool,  Ludovic Bataillie - viool,  
Rhea Vanhellemont - altviool en Pieter-Jan De Smet - cello
Het desguin Kwartet is een jong ambitieus kwartet uit België dat bekend staat om zijn 
veelzijdigheid en vaak interdisciplinair te werk gaat. Het kwartet werd geselecteerd 
voor het orpheus instituut voor kamermuziek in Gent en is momenteel lid van de 
prestigieuze Pro Quartet Academy in Parijs. 

Prijs: € 10 - Reservatie is verplicht - Info: GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.
be, www.dezeyp.be - Artistieke leiding: Mich Jonckheere - Organisatie: J.S. vzw 
ism GC De Zeyp

concerT@HoMe: ‘les ABBAGliATi’
di 30.11.2021
20u in Gc de Zeyp
Ronan Kernoa - barokcello, Annelies Decock - barokviool, Soetkin Elbers - een eigen 
maandelijks radioprogramma op de Hamburgse radiozender ByteFM, Dimos de Beun 
- blokfluit en samenspel, Sien Huybrechts - traverso
Het Brussels barokensemble les Abbagliati bouwde de afgelopen jaren een solide 
reputatie uit met heel at concerten binnen en buiten België. naast enkele europese 
projecten voor de toekomst, brengen eind mei 2020 ter gelegenheid van hun 10-jarig 
bestaan hun eerste cd uit voor het label ramée.
Prijs: € 10 - Reservatie is verplicht - Info: GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.
be, www.dezeyp.be - Artistieke leiding: Mich Jonckheere - Organisatie: J.S. vzw 
ism GC De Zeyp

MUseTTe MeT rUdi TAsTenoe
do 14.10.2021
14u in Gc de Zeyp
Terug van (veel te lang) weggeweest: de musettenamiddagen in de Zeyp! schrijf je in 
voor een namiddag ambiance en nostalgie. na deze vreemde corona periode brengen 
we graag iedereen weer samen voor een gezellig babbeltje, een kopje koffie en een 
stukje taart. rudi Tastenoe verzorgt de muziek waarop je niet stil kan blijven zitten! 

Prijs: € 8 (taart en koffie inclusief) / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief) - Reservatie 
is verplicht. Info: GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be 
Organisatie:  GC De Zeyp

binnenkort in de Zeyp
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binnenkort

diensTencenTrUM de roTonde

WAndelen 
di 28.09.2021 
van 14u tot 15u30 
Bewegen, meer dan ooit is gebleken dat blijven bewegen zeer belangrijk is om je gezond en goed in je vel te voelen. Het is 
niet altijd even gemakkelijk om je zelf de discipline op te leggen om geregeld je benen te strekken. daarom nodigen wij je uit 
om samen een wandeling in de buurt te maken. Het is veilig, gezond, gezellig en vertrouwd. Trek je wandelschoenen alvast 
maar aan!

We vertrekken vanuit De Rotonde. Schrijf je in: tel. 02 422 00 50

Samen eten 
in De Rotonde

sAMen eTen is...
di 05.10, 19.10, 02.11 en 16.11.2021
van 11u30 tot 14u
Gezellig, én lekker .. gemakkelijk! 
samen tafelen, in een aangename omgeving, dat smaakt naar meer!
in de rotonde kan je 2 x per maand komen genieten van een afhaalmaaltijd, de zogenaamde Take Away! of je kan zelf ook 
eens komen koken! We zullen maaltijden bestellen bij lokale traiteurs en laten leveren bij ons in de rotonde. We denken aan 
pizza, aan chinees, Thais eten, sushi... of misschien gewoon een pakske friet!
Heb je zelf ideeën, deze zijn meer dan welkom! Neem contact met ons. Schrijf je in: tel. 02 422 00 50

leVen in de diGiTAle Wereld
ma 13.09.2021 (start)
wekelijks op maandag, 6 lessenreeksen van 09u tot 12u 
de wereld verandert snel en al zeker op digitaal vlak! 
soms lastig want we zijn niet altijd mee met deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd is het ook boeiend om al deze nieuwe toepas-
singen te ontdekken, bijvoorbeeld om in contact te blijven met familie en vrienden. daarom bieden wij een laagdrempelige 
cursus aan voor smartphone en tablet, ism cVo lethas. 

Prijs: € 30 + € 5  lesmateriaal. Wij hopen uiteraard nog reeksen in te plannen na deze start. Schrijf je in: tel. 02 422 00 50

een warme plek waar buren elkaar kunnen ontmoeten 
en leren kennen
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nederlAndsTAliGe BiBlioTHeeK

    OPGELET!  ONZE OPENINGSuREN ZIJN VERANDERD: •  dinsdag: van 13u tot 17u
   •  woensdag: van 13u tot 18u
   •  zaterdag: van 10u tot 13u

INFO:  02/502.35.44, bibliotheek@ganshoren.brussels, www.ganshoren.bibliotheek.be

oUdercAfé
voor ouders met baby’s en peuters
1 x per maand op woensdag 
van 9u30 tot 11u in Gc de Zeyp
eén keer per maand organiseert de Zeyp in samenwerking met Kind & Gezin en Huis van het 
Kind Brussel een activiteit voor ouders met jonge kinderen. Kom gerust langs en ontmoet 
andere ouders. elke week krijg je praktisch informatie over het ouderschap. er wordt een 
speelmat voorzien zodat de kinderen zich kunnen bezig houden. deze activiteit is gratis 
en staat open voor alle ouders met baby’s en peuters, ook voor anderstaligen.

 PrOgramma
  •  6 oktober 2021: gezonde (op)voeding 
  •  10 november 2021: Communiceren met kleine kinderen 
  •  1 december 2021: Bewegen met baby’s en peuters 
  •  12 januari 2022: Sociale vaardigheden

Info - Inschrijvingen: dezeyp@vgc.be 

VoorleZen Voor KleUTers 
Wo 13.10, 10.11, 01.12.2021 om 14u30
elke week organiseren we een activiteit voor kinderen die het nederlands wel beheersen maar wat 
extra oefening kunnen gebruiken. Geen les zoals op school, wel een speelse manier om in contact 
te komen met nederlands buiten de schooluren. 

Prijs: gratis - in samenwerking met de Nederlandstalige bibiotheek

nocTUrne: VoorleesUUrTJe   
Vr 26.11.2021 om 19u
Trek je pyjama of onesie aan en geniet van een verhaal voor het slapen gaan. Mama’s en papa’s zijn 
ook welkom en kunnen ondertussen in de bibliotheek wat babbelen of een nieuwe lading leesvoer 
inslaan. Tijdens de nocturne, op vrijdag 26.11.2021, is de bibliotheek uitzonderlijk open van 18u tot 22u.

3-5j

9-10j
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11 jaar concert@home
in de huiskamer van Mich & André   

interview

Mich en André, hoe zijn jullie op het idee gekomen 
concerten in jullie huiskamer te organiseren? 

André: 
Voor Mich haar 60e verjaardag organiseerde ik met 
onze kinderen een feestje met live muziek bij ons 
thuis. isabel, onze dochter en professioneel violiste, 
gaf toen met een pianiste dit concert. Het huiscon-
cert viel zo in de smaak bij de aanwezigen dat er 
gefantaseerd werd over dit regelmatig te organiseren 
voor vrienden.  

Mich: 
ik werkte toen voor Jeugd en Muziek Brussel en kwam 
zo in contact met veel jonge artiesten, hun leraars en 
professionele muzikanten. ik vond het belangrijk om 
jong talent een kans te kunnen geven, een podium 
aan te bieden. Zo bedacht ik het concept van jong 
talent uit te nodigen in een warm kader, namelijk 
onze huiskamer. Zo kregen de artiesten de kans om 
‘hun ding’ te doen, en konden we andere muziek-
liefhebbers uitnodigen. We hebben dit altijd op een 
laagdrempelige manier georganiseerd. 

Hoe is dit uitgegroeid tot een vast onderdeel van de 
programmatie van GC De Zeyp? 

André: 
Mich zocht hulp bij het gemeenschapscentrum, ivo 
(voormalige centrumverantwoordelijke) zag dit idee 
meteen zitten en stelde alle ondersteunende hulp ter 
beschikking voor dit project: budget, logistiek, promo-
tiemateriaal, enzovoort. Mich zou de programmatie 
op zich nemen.   

Mich: 
er was ook veel werk op zo’n avond. de piano moest 
steeds verplaats worden, stoelen moesten gezet 
worden, net als microfoons en versterkers. er zat 
iemand aan de kassa, versnaperingen en drankjes 
moesten ingeschonken worden. de samenwerking 
is altijd erg vlot verlopen. 

Voor wie er nooit bij is geweest: 
hoe verliep zo’n avond? 

Mich: 

de sfeer was altijd warm en gezellig. Het publiek 
dat we aantrokken waren altijd mensen die open 
stonden om verrast te worden. de afstand tussen 
de artiest(en) en het publiek werd (telkens zo’n 30 
mensen) letterlijk en figuurlijk zeer klein in onze 
huiskamersetting, wat voor beide partijen een unieke 
beleving opleverde. de artiesten bleven vaak iets 
drinken en napraten met het publiek.  

We hebben altijd getracht het concept zo laagdrem-
pelig te houden, zodat iedereen zich goed zou voelen. 

André: 

in het begin bestond het publiek vooral uit vrienden 
van kennissen van ons, maar dat evolueerde snel. er 
kwamen ook veel andere geïnteresseerden en de mu-
zikanten spraken op den duur ook hun eigen netwerk 
aan, door het gezellige karakter van de concerten.  

meer dan 11 jaar lang ging Concert@home (huisconcerten met een hart) door in de woonkamer van mich Jonckheere en andré De Craene, gelegen aan de Landsroemlaan 
in ganshoren, tegenover het Elisabethpark. Het was dit koppel dat het concept van laagdrempelige muziekoptredens van beloftevolle artiesten in een gezellige sfeer 
bedacht en ermee naar gC De Zeyp stapten. Deze samenwerking bleek een succesformule. Om verscheidene redenen stopt het koppel met maandelijks hun woonkamer 
open te stellen, en zijn we op zoek naar nieuwe locaties. Hoog tijd voor een interview waarin we terugblikken op meer dan 11 jaar Concert@home. 

Welke artiesten stonden er zoal op het programma? 

Mich: 

dat was heel uiteenlopend. een van de memorabele 
avonden van concert@home was toen de vier broers 
Van de Velde optraden. Yannick, de oudste, had al 
eens een concert gegeven bij ons. Hij kwam dus met 
zijn drie broers. Yannick, nicholas en samuel speel-
den piano en Jonathan was cellist. André herinnert 
zich vooral dat de jongste broer fantastisch kon 
spelen. dat was een formidabele avond. 

André: 

een aantal keer stonden er pianisten van het conser-
vatorium van leuven op het programma. sommige 
jonge pianisten speelden ongelooflijk goed. steven 
Kleeven was toen nog maar 10 jaar toen hij optrad bij 
ons. Wie nog? Pierre Anckaert en emile Verstraeten De woonkamer van Mich en André

Mich en André
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speelden verschillende improvisaties en dat was 
ook een heel ludieke avond. nog een leuke: drummer 
lander Gyselinck en pianist Bram de looze waren 
toen heel jonge, talentvolle muzikanten. nu vormen 
ze samen met bassiste Anneleen Boehme het lABtrio, 
een gekend Belgisch jazztrio. Mich zorgde er zelfs 
mee voor dat Bram met een subsidie in new York 
kon gaan studeren. 

Mich: 

Jef neve heeft lang hier om de hoek gewoond. ik was 
dat te weten gekomen bij mijn kinesist in de straat. Zij 
vertelde over ‘de pianist’ die altijd met zijn raam open 
speelde.  ik had met Jef neve in het kader van Jeugd 
en Muziek een project gemaakt rond schubert. 
lucas Blondeel speelde de klassieke schubert en 
Jef neve maakte daar zijn improvisatie op. dat was 
het principe van een schubertiade. deze heeft hij 
gebracht op concert@home. 

in het concept ‘concert@home’ passen ook zaken 
die in het professioneel circuit niet meteen zouden 
lukken: artiesten met een beperking krijgen een kans, 
alsook niet-professionele muzikanten. ook het publiek 
kon dit waarderen. Binnen de programmatie zelf 
waren ook dingen mogelijk, die voor de muzikanten 
in een professionele context niet mogelijk waren. Zo 
was er bijvoorbeeld een cellist die ook zong.  

Wie had je graag uitgenodigd indien je een onbeperkt 
budget had?  

André: 

dat was niet nodig, dan zou het gezellige karakter 
van concert@home verloren gaan. de muzikanten 
wisten dat ze hier in een heel kleine setting kwamen 
spelen met een aangenaam publiek. Kunst kan, met 
beperkte middelen, grensverleggende dingen maken. 
Maar mochten we een onbeperkt budget hebben, dan 
was het wel mijn droom om een kwartet uit Parijs te 
vragen, met pianist Alexandre Tharaud. dan vragen 
we een select publiek en serveren we champagne 
met kaviaar.   

Zat de muziekmicrobe er al vroeg in bij jullie? 

Mich: 

Ja, sinds ik kind was. Mijn mama speelde piano en wij 
beluisterden vaak klassieke muziek via de radio. ik 
heb zelf wel nooit de kans gehad om een instrument 
te leren. Maar mijn mama nam mij wel mee naar 
middagconcerten. Met een meisje van mijn klas ging 
ik ook naar Jeugd & Muziek concerten. later ging ik 
naar voorstellingen in leuven.  

interview

Kunst kan, met beperkte middelen, 
grensverleggende dingen maken.

De Zeyp is op zoek naar inwoners van gansho-
ren en omstreken die hun huiskamer ter be-
schikking willen stellen voor een huisconcert 
(of meerdere), alsook personen die mee willen 
nadenken over de programmatie. Wat mich 
& andré uit dit avontuur dat meer dan 11 jaar 
duurde (!) meenemen is de gezellige avonden, 
de band die gesmeed werd tussen gelijkgezin-
den en de warmte die de samenkomsten bracht. 

André:  

ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest in klassieke 
muziek, heb zelf een beetje piano gespeeld ook. onze 
kinderen zijn allebei muzikaal geschoold. onze doch-
ter isabel speelt viool in het Vlaams symfonie orkest 
en onze zoon Philippe schrijft gedichten.  

Waarom houden jullie ermee op? 

Mich: 

Het netwerk binnen de muziekwereld dat ik had 
wanneer ik nog voor Jeugd & Muziek Brussel werkte 
begint een beetje uit te dunnen. ik ben niet meer op 
de hoogte en heb vooral geen conctact meer met de 

nieuwe lichting jonge talenten. en ik wil de fakkel 
doorgeven om andere mensen de kans geven het 
concept ‘concert@home’ verder te laten evolueren. 
Wel zal ik nog helpen bij de programmatie, zodat 

de geest niet verloren gaat. 

André: 

dit najaar gaan de concerten door in de Zeyp, en 
voor 2022 is het gemeenschapscentrum op zoek 
naar nieuwe woonkamers. Wij kunnen alleen maar 
beamen dat het een fantastisch project is om aan 
mee te werken. en wie weet organiseren we nog wel 
eens een concert in ons huis. 

Bedankt en tot binnenkort!

Archief foto: 
Jef Neve op Concert@home
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Multimove
Wekelijks op zaterdag tot 25 juni: 
Groep 1: 10u tot 11u - Groep 2: 11u tot 12u

Tijdens deze lessenreeks leren kinderen de nodige bewegingsvaardigheden 
voor hun leeftijd. Met leuke spelletjes en oefeningen worden hun motorische 
vaardigheden geprikkeld en bevorderd. 

Prijs: € 80 / € 30 (Paspartoe tegen kansentarief) 

Afro fanfare  
Wekelijks op zaterdag tot 25 juni 
van 12u tot 13u30

daniel dzidzonu wil zijn kennis over West-Afrikaanse blaasinstrumenten en 
percussie delen met kinderen en jongeren. er is geen muzikale voorkennis 
vereist. We maken samen muziek, leren nieuwe ritmes en trommelen en 
blazen erop los! 

Prijs: € 80 / € 30 (Paspartoe tegen kansentarief)

Tekenatelier
Wekelijks op woensdag tot 15 juni:  
Groep 1: 7 tot 9 jaar: 13u30 tot 14u45 
Groep 2: 10 tot 12 jaar: 14u45 tot 16u 
Groep 3: 13 tot 15 jaar: 16u tot 17u

Tekenles met Alice van innis. in een ontspannen sfeer leer je de technieken 
van het tekenen. niets moet, alles kan! fantasie en goesting zijn de basis 
van het creatieve proces.

Prijs: € 60 / € 15 (Paspartoe tegen kansentarief)

Theateratelier
Wekelijks op woensdag tot 15 juni  
Groep 1: van 7 tot 9 jaar: 16u tot 17u 
Groep 2: van 10 tot 12 jaar: 17u tot 18u

Wil je leren improviseren, spreken en bewegen op een podium? dan is deze 
cursus zeker iets voor jou! Gebruik je stem en je lichaam om je uit te drukken 
en ga aan de slag met je verbeelding. Breng de acteur of actrice in jou naar 
boven en schitter mee in de voorstelling op het einde van de cursus. 

Prijs: € 75 / € 15 (Paspartoe tegen kansentarief) 

PrAKTiscHe info Voor deZe lessenreeKsen
reservatie is verplicht - info: Gc de Zeyp, 02/422 00 11, 
dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be - organisatie:  Gc de Zeyp

Pilates 
Wekelijks op zaterdag tot 25 juni  
Groep 1: 10u tot 11u - Groep 2: 11u tot 12u

Pilates is een effectieve en veilige methode om je buik-, bil-, rug en bekken-
bodemspieren te trainen. Houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en 
focus op lichaam en geest zijn de uitgangspunten. op hetzelfde ogenblik 
gaat er multimove voor kleuters door. Zo kunnen ouders een uur sporten 
zonder opvang te hoeven voorzien. 

Prijs: € 80 / € 30 (Paspartoe tegen kansentarief) 

start to run 
Wekelijks op zaterdag tot 4 december
5 KM: 10u tot 11u - 10 KM: 11u tot 12u

Groep 5 km
een looplessenreeks voor absolute beginners. een ervaren sportbegeleider 
van les Gazelles de Bruxelles leert je in 10 weken tijd 5 km lopen, ongeacht 
leeftijd of basisconditie.

Groep 10 km
deze ‘start to run’ lessenreeks is een vervolg op de looplessenreeks van vorig 
seizoen (5km). Heb je de reeks gevolgd en kan je 5 km lopen? of heb je de 
reeks niet gevolgd, maar wel al een zekere conditie, dan mag je mee inpikken!  

Prijs: € 15

conversatietafel 
nederlands
Wekelijks op donderdag 
02.09.21 tot 30.06.22 van 18u30 tot 20u

Wil je graag nederlands oefenen?  
onze conversatietafel is hiervoor de perfecte plek. oefen je nederlands door 
met anderen te spreken in een aangename en ontspannen omgeving. 

Prijs: gratis

7-15j

6-16j

+18j

+18j

7-12j

3-6j

Lessenreeksen

+18j
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creATieVe 
KindercUrsUssen

Griezelbeestjes
Tijdens de herfstvakantie 
van 3 tot 5 november

Hou je van griezelverhalen en ben je niet bang van enge monsters? We toveren 
samen de Zeyp om tot een groot spookhuis en spoken door het gebouw. een 
hele week knutselen, koken en spelletjes spelen in Halloween-thema. Boe! 
Ben je al bang? 

Tatertheater 
Tijdens de herfstvakantie 
van 3 tot 5 november

droom je ook van op het podium te staan? Te zingen, acteren, dansen, grapjes 
vertellen voor een publiek? deze week leren we hoe te improviseren, emoties 
na te bootsen, een decor te maken en personages te verzinnen. laat je 
fantasie de vrije loop en ontdek het plezier van acteren. 

fAMilieZondAGen
Eén keer per maand op zondagvoormiddag kan je terecht in De Zeyp samen 
met je kind of kleinkind voor een (groot)ouder/kind atelier.  Vlieg er meteen 
in voor een 2u durende workshop en achteraf voorzien we iets lekkers!

Halloween Bake off
Kookatelier 
31 oktober

op deze griezeligste dag van het jaar gaan we aan de 
slag met dé groente van het moment: pompoen! We snijden deze enorme 
groente aan stukken en maken onze eigen pompoentaartjes. Kom gerust 
verkleed als spin, heks, vampier of … pompoen!   

shake it off 
Bewegingsatelier 
28 november 

spelen, bewegen en ontdekken staan in dit atelier voorop. de opdrachten 
zetten aan tot beweging, noem het gerust dansen! Mama, papa, oma of 
opa helpt bij het uitvoeren van de opdrachten in een veilige omgeving. Alle 
remmen los! 

PrAKTiscHe info Voor deZe KindercUrsUssen

reservatie is verplicht - opvang voorzien vanaf 8u tot 17u
Prijs:  Per kind: € 45 / € 15 (Paspartoe tegen kansentarief) / 
Uit hetzelfde gezin: 2 kinderen: € 75 / 3 kinderen: € 99
info: Gc de Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be 
organisatie:  Gc de Zeyp ism Gc de Platoo en Gc de Kroon

3-5j

6-9j

PrAKTiscHe info Voor deZe fAMilieZondAGen

Telkens van 10u tot 12u. - reservatie is verplicht 
Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief) 
info: Gc de Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be 
organisatie:  Gc de Zeyp

5-12j

5-12j

jeuGdaCtiviteiten
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CoLumn

Meer verhalen van Tanja Wentzel 
zijn te lezen op 
www.derodevalies.wordpress.com

schattenjacht 
Eindelijk mogen ze weer doorgaan. De brocantes in de wijken. Waar de bewoners dingen verkopen 
die ze niet meer nodig hebben. Die ze soms nooit nodig hebben gehad. al het overbodigs stallen 
ze uit op de stoep voor hun voordeur.

Veel vragen ze er niet voor. Als ze er maar vanaf zijn. 
Van de saaie gezelschapsspelletjes, het plastic speel-
goed in schreeuwerige kleuren, de nutteloze huishoud-
toestellen, de kitscherige postuurtjes, het gedateerde 
servies, de ongelezen boeken, de te kleine kleren. 

ik wandel langs de kramen door de straten in mijn 
buurt. Hier kan je mensen leren kennen. Afgedankte 
voorwerpen zijn dankbare gespreksonderwerpen. 

Alleen al de dVd’s en de cd’s. Ze liggen hier bij de vleet. 
Bij een kraam neem ik een cd die ik zelf ook heb en 
mooi vind. er valt een andere schijf uit het hoesje. ‘die 

wou ik eigenlijk niet verkopen, een mooie 
vakantieherinnering,’ zegt de verkoopster. 
ik geef haar de herinnering terug. 

ik neem de volgende cd van het stapeltje. 
‘Voor deze groep heb ik een videoclip ge-
maakt,’ vertelt ze. We raken aan de praat 
over onze dagelijkse bezigheden, we ken-
nen elkaar van ergens, maar van waar? ik 
koop van haar een van mijn lievelingsfilms. 
over het verhaal dat we van ons leven maken en dat 
vaak mooier is dan de waarheid. We nemen afscheid. 
We weten nog niet dat we elkaar de volgende dag 

al terug zullen zien. Toevallig, in een 
koffiebar in het centrum. Tegen die tijd 
zullen we weten van waar we elkaar 
kennen.

ik loop door. Mijn oog op een klok met 
vogels. een beetje verloren staat hij 
tegen een gevel. elk uur fluit een andere 
vogel. ik vraag of hij nog werkt. de ver-
koper neemt de klok en houdt hem voor 
zich. ernstig zegt hij: ‘il y a un problème 
au niveau de l’heure’. ik lach. 
Hebben we ons geluk zelf in de hand? 
of overkomt het ons? daarover gaat een 
boek dat ik op een tafel zie liggen, sa-
men met andere interessante boeken. 
ik vraag de verkoper advies. Wat kan 
hij me aanraden? Van elk boek dat ik 
vastpak, zegt hij dat het tegenviel. ik 
apprecieer zijn eerlijkheid. 

‘dit boek gaat over slavernij,’ tipt hij, 
‘mijn vrouw vond het goed.’ ik neem het, 
samen met een roman over fotografie.

een schilderij siert de cover van een 
boek met liefdesverhalen. een jonge 
vrouw met een rood vestje en een 
zwarte hoepelrok. Achter haar aan 

de muur een spiegel tegen gebloemd behangpapier. 
naast haar een tafeltje met boeken en een vaasje met 
een paarse bloem. ik ken het schilderij, meer zelfs: ik 
heb het vorige week gezien. in het Musée d’orsay in 
Parijs. ik heb er zelfs een foto van genomen. 

ik toon de foto op mijn telefoon aan de verkoper. We 
praten over boeken en fotografie. over de buurt, waar 
we zo graag wonen – hij nog maar sinds kort. over 
de bibliotheek, waar we allebei graag komen. We 
kunnen blijven praten. Wil hij misschien, net als ik, in 
de bibliotheekraad zitten, vraag ik. Graag. over twee 
weken zullen we elkaar weerzien.

een man van achter in de tachtig, klein en voorover-
gebogen, met een mooi jacquard vest, verkoopt een 
honingraat in een plastic bakje. Vier potjes honing 
staan ernaast. in de gigantische garage achter hem 
zie ik tussen de rommel een bijenkorf op een schap 
staan. ‘Houdt u bijen?’ vraag ik. 

‘Ja,’ zegt hij, ‘maar niet hier’. 

Tanja Wentzel woont met haar man en twee dochters 
op de grens van Jette met Ganshoren. Ze geeft 
Nederlands aan anderstaligen. Voor haar blog 
De Rode Valies schrijft ze Brusselse verhalen.

Tanja Wentzel neemt ons om de twee maanden mee op reis door Brussel.  
Ze vertelt wat haar raakt en opvalt.
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erfGoedBAnK GAnsHoren 
presenteert

Afbraak sint-Martinuskerk

de afbraak van de sint-Martinuskerk, exact 50 jaar geleden. deze foto maakt deel 
uit van een tentoonstellingspaneel met als begeleidende tekst: ‘steen na steen 
en zo verdwijnt het mooie oude verleden’. Het paneel illustreert het afbraakproces 
van de kerk in zijn opeenvolgende fases. Hier de ontmanteling van de kerktoren. 
de laatste mis vond plaats op 13 juli 1971, maar het is niet geweten wanneer de 
afbraakwerken precies gestart zijn.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. EFTE00171, juli 1971

Voetbalploeg

Gelegenheidsvoetbalploeg (van kennissen, vrienden en geburen) 
op een terrein ter hoogte van de huidige Basilix shopping center. 

Van links naar rechts, en van voor naar achter: 1. Jean Boogaerts (lange 
Jan), 2. françois Verheylewegen, 3. Henri (rie) Knop, 4. onbekend, 
5. emile (Mille) Gils, 6. onbekend, 7. françois claisse? (suske den Arbitter), 
8. onbekend, 9. Jean de leener, 10. de noakes, 11. Maurice Anton (man 
van Thérèse Hallemans), 12. daniel Meert (van Memijet), 13. sjarel (van 
rie van lemme).

Erfgoedbank Ganshoren, inv. DANE00100, 24 maart 1946

Kunt u ons nog meer vertellen over de getoonde foto’s, of heeft u zelf thuis mooie beelden liggen 
die u graag wil delen? Neem dan snel contact op met nederlandse.cultuur@ganshoren.brussels.

Anno 2021 bestaat de Erfgoedbank Brussel – een initiatief van de Erfgoedcel Brussel en 
de VGC – exact 5 jaar! De beeldenbank www.erfgoedbankbrussel.be toont het particuliere 
erfgoed van families, verenigingen en kleine erfgoedorganisaties en geeft het een duurza-
me toekomst. De vrijwilligers van Erfgoedbank Ganshoren selecteerden de merkwaardigste 
beelden en delen ze voortaan op deze pagina.
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uit het vereniGinGsLeven

VTBKUlTUUr
■  Audiovisuele reportage
 Griekenland 

donderdag 25.11 - 14u in de Zeyp
Antiek, Byzantijns en Modern door Jan Thienpont
Geen enkel ander land in europa zal je zo dicht bij de 
grondslagen van onze beschaving brengen. over gans 
Griekenland zijn de archeologische sites te vinden: 
stille, verminkte maar toch trotse getuigen van zo’n 
groots verleden. Tegelijk word je getroffen door de 
moderne bedrijvigheid, die in het drukke bruisende 
Athene zijn hoogtepunt vindt. de zorgeloze Griek straalt 
een beklijvende hartelijkheid uit, en in de stadjes en 
dorpjes kabbelt het leven rustig verder, rondom de 
overal aanwezige Byzantijnse kerkjes, parels van 
oost-europese architectuur. Het land heeft invallen 
moeten verwerken vanuit het westen (o.a. romeinen, 
franken, Venetianen) en vanuit het oosten (Turken), 
maar die brachten ook hun cultuurrijkdom mee. een 
stukje oosten in het westen, zo zou je het kunnen stel-
len voor dit door zon en zee omspoelde ruwe bergland.

Prijs: gratis (een kopje koffie/thee aangeboden door 
DC De rotonde). Inschrijven via DC De rotonde. 
Ism Dienstencentrum De rotonde en gC De Zeyp

VriJ ATelier de ZeYP 
■  Amateurkunst Ganshoren 

elke zaterdagvoormiddag komen de amateurkunste-
naars van het schildersatelier opnieuw veilig en met 
volle goesting samen in Gc de Zeyp. Ze kijken er naar uit 
om, zodra het kan, hun uitgestelde expo ‘Trompe-l’oeil’ 
(Visuele illusie) nog dit jaar of begin 2022 te organiseren.

Info: rudi maes, tel 02/410.59.54

KWB
■  startavond 2021-2022!

Vrijdag 15.10 - 18u30 in de Zeyp
op de startavond kijken we vooruit op het programma 
2021-2022. Het is ook een feestavond: we vieren (met 
een jaar uitstel) het 75ste werkjaar van kwb Ganshoren. 
dus snijden we de feesttaart aan! reserveren verplicht! 
dat kan via kwb.ganshoren@gmail.com of bij een 
kwb-bestuurslid. Prijs: € 10 p.p. en gratis voor leden, 
oud-leden en hun partner. 

■  Kaartavonden whisten

donderdag 18.11 - 20u in de Zeyp
Voor wie graag een kaartje legt ter ontspanning. Je hoeft 
geen kampioen te zijn om deel te nemen, de gezelligheid 
primeert! Wekelijks van donderdag 18 november tot en met 
23 december 2021 en van 13 januari tot en met 17 februari 
2022. er zijn wekelijks prijzen, de grote prijsuitreiking is op 
donderdag 24 februari 2022. inleg per avond: € 4. 
Meer info: kwb.ganshoren@gmail.com of 
Philippe Kempeneers (02 465 89 41)

■  Trappistenproefavond

Vrijdag 19.11 - 18u30 in de Zeyp
Bierkenner Brussels minister sven Gatz neemt ons mee 
in de wereld van de trappisten. Welke trappisten zijn 
er? Hoeveel zijn er? Waar liggen de historische wortels 
ervan? en ook: hoe smaken ze?
Meer info en inschrijven: kwb.ganshoren@gmail.com of 
Guy devroede (0477 31 68 31)

Info: Philippe Kempeneers, tel 02/465.89.41, 
Bart Vandecasteele, tel  0497/13.90.93, 
kwb.ganshoren@gmail.com. 

oKrA
■  Muzikaal optreden

Zondag 20.10 - 14u
oKrA regio Brussel organiseert een muzikaal optre-
den op 20 oktober in Anderlecht voor haar leden.  de 
inschrijvingsformulieren voor dit optreden zullen tijdig 

worden bezorgd. Bijgevolg kan onze maandelijkse 
ontmoetingsnamiddag op die datum niet doorgaan.

■  open ontmoetingsnamiddag

Zondag 17.11 - 14u
op onze ontmoetingsnamiddag van 17 november wordt er 
een speciaal ‘zaalgebeuren’ voorzien mmv het Brusselse 
Bestuur. Verder kunt u genieten van onze open ontmoe-
tingsnamiddagen iedere 3de woensdag van de maand 
met leuke babbels, allerlei spelletjes, diverse info..., ge-
serveerd met koffie en versnapering. iedereen is welkom! 

Prijs: gratis. reserveren is noodzakelijk. Info: 
Emilienne Van De guch, flemdevos@gmail.com, tel 
02/428.21.00 of annette ameryckx, an.ameryckx@
outlook.be, tel 02/465.98.88 

feMMA
■  Breicafé + naaisalon

dinsdag 19.10, 09.11, 30.11, 21.12 -
19u30 tot 22u in Gc de Zeyp
Wil jij ook je eigen rokjes maken? of moet je een nieuwe 
broek inkorten? Je kunt in een naaisalon terecht om te 
leren hoe je een rits vervangt, een zoom inlegt of een 
knielap opzet, maar ook om je allereerste avondkleedje 
in elkaar te leren stikken. of ben je liever bezig met 
breinaald of haakpen? Gezellig samen werken en hulp 
is altijd aanwezig! iedereen is hier van harte welkom!

Info: FEmma ganshoren, annemie Pille: 02 465 89 41 
(’s avonds), a.pille@skynet.be; anne morre: 0477/28 
47 68, ann.morre@telenet.be;  Emilienne Van de 
gucht: 02/428 21 00, flemdevos@gmail.com

vtbKultuur ‘Audiovisuele reportage Griekenland’
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de zeypeen Greep uit de reGio

Praatcafé voor naastbetrokkenen 
van personen met een psychische 
kwetsbaarheid
Moeilijk in je gezin, in je omgeving, 
met iemand die ‘anders’ met de din-
gen omgaat? Voel je je hiermee niet 
goed? similes helpt familie, vrienden, 
buren en al wie zich betrokken voelt 
bij  jongeren en volwassenen met een 
psychische kwetsbaarheid. 

in Kaffee similes bespreken we sa-
men met andere lotgenoten wat we 
meemaken. We luisteren naar elkaar. 
We wisselen tips uit en zoeken naar 
oplossingen en uitwegen. de fami-
lie-ervaringsdeskundge, start met 
een korte inleiding rond het thema van 
de avond. soms nodigen we ook een 
expert of een ervaringsdeskundige uit. 
We vertrekken van wat er bij de aan-
wezigen leeft en laten de deelnemers 
aan het woord. 
                                   
Elke 3de maandag van de maand van 
19u tot 21u. in Club Norwest, Jacques 
Sermonlaan 93, 1090 Jette

18 OKTOBER 
Crisissituatie: wat doen in Noordwest 
Brussel en Vlaams-Brabant West?

15 NOVEMBER 
Ontslag en continuïteit van de zorg: 
garanties bieden voor de familie.

20 DECEMBER 
Van financiën beheren naar OCmW, 
Bewindvoering...
                                   
Toegang: gratis. Drankjes: € 0,50 - € 1
Begeleiding: mich Jonckheere. 
Info: 0486 34 93 38. 
Inschrijvingen: verplicht en mét mond-
masker wegens coronamaatregels; 
similes.brusselnorwest@gmail.com

KAffee siMiles                              fieTsen
■  met eliza

Zondag 17 oktober 
Gc de Platoo en Gc de Zeyp 

Ben je een verwoed fietser, maar doe 
je het ook graag eens wat rustiger 
aan? rijd je met een elektrische fiets 
of vind je het fijn om samen met 
anderen een dagje de wind door de 
haren te voelen? neem je ook graag 
je kinderen achterop of per fietskar 
mee? We fietsen een kleine 40 km, 
zoveel mogelijk langs autoluwe wegen 
en komen ’s avonds ontspannen thuis. 
iedere fietsuitstap wordt begeleid 
door een vrijwilliger-tochtleider, dus 
als je je geroepen voelt om een tocht 
te begeleiden, geef dan beslist ook 
een seintje. 

afspraak: aan de kiosk in het 
Elisabethpark (Koekelberg) of op een 
plek, bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Info over de tochten: 
wielerclubeliza@gmail.com

■  met sabine
Plots voorspelt sabine mooi weer. Je 
bent vrij en je hebt zin om samen met 
anderen te fietsen. Je wordt lid van de 
WhatsAppgroep ‘fietsen met sabine’. 
Je plaatst een voorstel in de WhatsApp 
groep: dag, uur, aantal kilometer, 
afspraakpunt. de leden van de groep 
bevestigen enkel als ze meegaan. of 
je wordt lid van de WhatsAppgroep en 
je wacht op een voorstel. 
Contact: Je bezorgt je gSm-nummer 
voor de Whatsappgroep via e-mail 
aan wielerclubeliza@gmail.com. 
Dit nummer wordt verder niet ge-
bruikt of doorgegeven.Je dient de 
Whatsapp-applicatie wel op je smart-
phone te installeren.

Investeer mee in een betere wereld en kom naar de

PaNNENKOEKENNamIDDag
Een organisatie van de Wereldwerkgroep Ganshoren

We zijn blij jullie terug te kunnen uitnodigen voor onze jaarlijkse 
pannenkoekennamiddag ten voordele van de jaarlijkse 11.11.11. campagne

op zondag 14 november vanaf 14u tot 17u in GC De Zeyp
€ 5  voor 2 superlekkere pannenkoeken!

(rekening houdend met de covid-maatregelen die op dat moment gelden. 
We houden jullie verder op de hoogte via flyers, nieuwsbrief van de Zeyp.)

u kan 11.11.11. ook steunen door te storten op het nationale 
rek.nr. BE30 0000 0000 11 11 met vermelding WWgroep Ganshoren
Met dank aan de vrijwilligers uit verschillende verenigingen voor hun inzet en aan het 
gemeentebestuur Ganshoren en de VGc voor hun jaarlijkse subsidie, die samen met 
de opbrengst van de pannenkoekennamiddag gestort wordt op het rekeningnummer 
van 11.11.11. nationaal.

CamPagNE 2021
actie ganshoren

SOLIDARITEITSONTBIJT 
op zondag 17 oktober 

van 8u30 tot 11u In Les Tarins, 
m. De Jongelaan 42, 1083 ganshoren

Voor meer info en reservaties: zie in het gemeentelijk informatieblad 
‘Ganshoren-info’. de opbrengst gaat naar de lokale projecten in rusatira.
organisatie door jumulagecomite Ganshoren rusatira i.s.m. de Wereldwerkgroep

POLITIEKE aCTIE NaTIONaaL
 
Op 30 en  31 oktober '21 trappen we onze 
nieuwe campagne af en laten we weer van 
ons horen met onze politieke actie. 
 
We gaan op zoek naar plaatsen die symbool 
staan voor foute dan wel positieve investe-
ringen en delen valse bankbiljetten, gedrukt op groeipapier, uit.
 
de bankbiljetten dragen onze campagneslogan uit: Investeer mee in een betere 
wereld. een Qr-code leidt naar de website, waar men alle informatie terugvindt 
over de campagne en waar men een donatie kan doen.
 
In de bankbiljetten zitten zaadjes die gaan kiemen zodra het biljet geplant 
wordt. op die manier verspreiden we onze boodschap én dragen mensen bij aan 
een betere wereld. Win-win, toch?



de zeyp

18 -  /  Zeypkrant

aGenda

A G E N D A  D E  Z E y P
wekelijks

MAAndAG Qi-gong in de rotonde

dinsdAG (stoel)Gymnastiek in de rotonde

WoensdAG • Tekenlabo (7-15j)

• Theateratelier (7-12j) 

donderdAG

VriJdAG

ZATerdAG • Multimove (3-6j) 
• Afro-fanfare (6-16j) 
• Pilates 
• Start to Run

ZondAG

maandelijks
MAAndAG

dinsdAG

1ste Woe Taalkriebels 'Voorleesuurtje/

samen lezen' in de bib

WoensdAG

donderdAG

VriJdAG

ZATerdAG

ZondAG

noteer reeds in je agenda
Woe  01.12 oudercafé: Bewegen met baby’s en peuters 

di  14.12 op de koffie met Ann Peuteman

Woe  15.12 filmloKeT: ernest en celestine: winterpret (4+) 

do  16.12 Kerstmusette met e&T duo Band

Zo  19.12 familiezondag: creëer erop los - créa- atelier (5-12j)

di  21.12 concert@home: four Aces Guitar Quartet

Vr 24.12 Kerstontbijt dc de rotonde

Kind en Gezin Zittingen: 

raadplegingen op dinsdag en 

soms op donderdag, tel. 078 150 100

van 01.11 tot 30.11
MA 1

di 2 Afhaalmaaltijd in de rotonde

wo 3 Kindercursussen: Griezelbeestjes 

(3-5j) en Tatertheater (6-9j) 

do 4

Vr 5

ZA 6

zo 7

MA 8

di 9 op de koffie met Jill Tersago

wo 10 • oudercafé: communiceren met 

    kleine kinderen

• Voorlezen voor kleuters

do 11

Vr 12

ZA 13

zo 14

MA 15 Hobbybijeenkomst in de rotonde

di 16 Afhaalmaaltijd in de rotonde

wo 17 filmloKeT: Het lied van de zee (7+) 

do 18 • Bingo in de rotonde

• samenlezen (de rotonde en BiB)

Vr 19

ZA 20

zo 21

MA 22

di 23

wo 24 Auteurslezing jeugd: leo Timmers

do 25 Audiovisuele reportage: Griekenland

Vr 26

ZA 27

zo 28 Familiezondag: Shake it off (5-12j)

MA 29

di 30 concert@home: les Abbagliati

wo 31

van 01.10 tot 31.10
Vr 1

ZA 2 Filmconcert: Farfelu (5+)

zo 3

MA 4 Wegwijs op de smartphone/tablet

di 5 Afhaalmaaltijd in de rotonde

wo 6 oudercafé: gezonde (op)voeding

do 7

Vr 8

ZA 9

zo 10

MA 11 • Hobbybijeenkomst in de rotonde

• Wegwijs op de smartphone/tablet

di 12

wo 13 • Auteurslezing jeugd: Mark Tijsmans 

• Voorlezen voor kleuters

do 14 • Musette met rudi Tastenoe

• samenlezen (de rotonde en BiB)

Vr 15

ZA 16

zo 17 Fietsen met Eliza en Sabine

MA 18 Wegwijs op de smartphone/tablet

di 19 Afhaalmaaltijd in de rotonde

wo 20 • filmloKeT: louis en de Aliens (6+) 
• finissage davien dierickx

do 21

Vr 22

ZA 23

zo 24 Familietheater: Mammoet (5 m-2j)

MA 25 Hobbybijeenkomst in de rotonde

di 26 • op de koffie met erik Vlaminck

• concert@home: desguin Kwartet

wo 27

do 28 Bingo in de rotonde

Vr 29

ZA 30

zo 31 Familiezondag: Halloween Bake Off (5-12j)

fAMilieTHeATer ‘MAMMoeT’
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de zeypprikbord prikbord

GC DE ZEYP ZOEKT WOONKAMERS
Zin om host te worden van onze klassieke concerten?  
Wil je in de toekomst eens een concert laten doorgaan 
bij je thuis? Wil jij je deur openzetten en mensen uit de 
buurt verwelkomen? gC De Zeyp regelt alles! Je hoeft 
er zelfs niet voor uit de zetel te komen.

Wil je meer weten? Contacteer ons dezeyp@vgc.be, 02 422 00 11 of spring eens binnen!

GeZocHT 

Heb je zelf 
een berichtje voor 
op ons prikbord?

Mail het door naar: 
dezeyp@vgc.be

Wist je dat ...
Het Buurtpensioen in ganshoren nu  officieel in werking is; 

onze Schepen van Sociale Zaken en Sociale Cohesie, marina Dehing, 

heeft het startschot gegeven op 17 september jongstleden.

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het 

dagelijks leven! Kan jij soms een handje hulp gebruiken of een handje 

hulp geven? Laat dit weten aan Het BuurtPensioen, en zij zullen een 

geschikte match vinden tussen u en uw buur.

Dienstencentrum De rotonde,  partnerorganisatie, ziet deze informele 

zorg,  als een belangrijke meerwaarde voor onze buurt en zet zijn 

schouders hieronder! Doe je mee?!

(Stoel) gYmNaSTIEK: 

nieuw bij De rotonde

Di 12, 19 en 26.10, 

09, 16, 23 en 30.11

07, 14 en 21.12 

van 10u tot 11u

Prijs: € 30 per lessenreeks van 10. Schrijf je in: tel. 02 422 00 50

Qi gong keert terug in De rotonde

Ma 04, 11, 18 en 25.10, 

08, 15, 22  en 29.11, 

06 en 13.12 

van 10u30 tot 11u30 

Prijs: € 30 per lessenreeks van 10. Schrijf je in: tel. 02 422 00 50
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Familietheater 
MAMMOETvoor kinderen 

vanaf 5 maand 
tot 2 jaar

ZO 24.10.2021
11u, 14u en 16u in GC De Zeyp


