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• Voor alle activiteiten is reserveren
verplicht, ook bij gratis toegang, via
		
• het onthaal
		
• 02/422 00 11
		
• dezeyp@vgc.be
		
• www.dezeyp.be

Beste lezer,
Neen, in dit voorwoord niets over corona...niet over de vierde golf, de breekbare mentale weerbaarheid
van velen onder ons of de praktische bezwaren tegen het CST-ticket… werkelijk niets!

• Openingsuren
maandag		 09u tot 13u - 13u30 tot 17u
dinsdag 		 09u tot 13u - 13u30 tot 17u
woensdag 		 09u tot 13u - 13u30 tot 17u
donderdag 		 09u tot 13u - 13u30 tot 17u
vrijdag 		 09u tot 13u - 13u30 tot 16u
zaterdag 		 09u tot 12u

Liever hebben we het over de vele activiteiten die we samen met jullie weer hebben mogen organiseren.  Het is druk in het gemeenschapscentrum. Het ensemble ‘Desguin Kwartet’ toverde onze
kleine theaterzaal om in De Henry Leboeufzaal in BOZAR en nam je mee in een wondermooie symfonie
waar jong en oud zich in kon verdrinken. De peutervoorstelling ‘Mammoet’ was een schot in de roos,
en Ikram die een kookworkshop voor (groot)ouders en kinderen in elkaar bokste…dat smaakte naar
meer! Dit, samen met de cursussen, jullie activiteiten en al de rest, zorgt voor een bruisend centrum.
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Voorwoord

In deze editie van de Zeypkrant schotelen we je nog een aantal anderen activiteiten voor waar je
deel aan kan nemen. Film, (licht) klassiek, theater… en wist je dat Ganshoren een wel heel natte
vereniging herbergt?!

Wedstrijd

We doen al veel in De Zeyp, maar het kan met jouw voorstellen nog altijd meer … anders … plezanter.

Terugblik

Dus pen je gele briefkaart met je wensen maar vol!     

In de kijker: Speel je vrij

Alle medewerkers van GC De Zeyp

Dienstencentrum De Rotonde
Nederlandstalige Bibliotheek

PS: wist je trouwens dat vele kinderen in het lager onderwijs in Ganshoren jaarlijks via GC De Zeyp    
naar De Henry Leboeufzaal trekken?!

Kind & Gezin
Vereniging in de kijker: Duikclub BCD
Lessenreeksen
Jeugdactiviteiten
Column: Verrijzenis
Uit de Oude Doos: Erfgoedbank Ganshoren  
Het Verenigingsleven
Agenda

nieuwjaarsfeest
Zaterdag 22.01.2022 in GC De Zeyp
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Een fijn eindejaar,

Binnenkort in De Zeyp

Zeypkrant

vzw

WEDSTRIJD

3 X 2 tickets voor Concert@home: Four Aces
Op dinsdag 21 december speelt Four Aces in de
Zeyp. Het Four Aces Guitar Quartet is in 2008
ontstaan toen vier gitaristen elkaar ontmoetten
tijdens het Internationale Gitaar- symposium in
Iserlohn. Hun eerste concert ooit was onderdeel
van een afstudeerproject. Publiek en jury waren
meteen onder de indruk van het gedurfde
programma, de grote virtuositeit en het rijke
muzikale kleurenpalet van het viertal.
Wij geven 3 x 2 tickets weg voor dit fijne concert. Stuur snel een mailtje naar dezeyp@vgc.be
met als titel ‘Wedstrijd december’. Een onschuldige hand zal de winnaars loten.

TERUGBLIK

de zeyp

Concert@home
Desguin Kwartet
in GC De Zeyp

Concert@home
Duo Heytens - Van Bever
in GC De Zeyp

Finissage Davien Dierickx
in de Nederlandstalige bibliotheek
van Ganshoren

Op de koffie met Erik
Vlaminck in GC De Zeyp

Familietheater
Mammoet
in GC De Zeyp

in de kijker

Speel je vrij

Dramaworkshops
in GC De Zeyp voor mensen
met een beperking.

Interview met An De Broeck en Huub Devlieger
Wie zijn jullie?

die werking stilgevallen. Die draad willen we nu weer
opnemen, met de steun van Leander en zijn team.

of uit gelijk welke Brusselse instelling of dagcentrum.

An: Ik was dramadocente aan de Hogeschool Odisee
en in de Muziekacademie van St-Agatha-Berchem.
Ik gaf er onder andere improvisatietheater. Mijn studenten rondden hun jaar telkens af met een eindproductie.
Soms kwam Huub hierbij meewerken als muzikale begeleider. En zo maakten we ooit samen een theaterstuk
voor mensen met een beperking uit een instelling in
Zeeuws-Vlaanderen. Het gaf een warme voldoening.

An:  Om de 14 dagen komen we samen voor 2 uur ‘toneelspelen’. We bouwen samen onze fantasie-wereld
op – waarin iedereen – volgens zijn mogelijkheden
– zich vrij kan uitleven. In het spel bestaan er geen
beperkingen.

An: Er is absoluut geen repetitie-gevoel, geen prestatiedruk. We moeten immers geen stuk afkrijgen.
Het gaat gewoon om het beleven van het spelplezier.
Via eenvoudige spelopdrachten ontstaat er een ontspannen sfeer waarin iedereen zichzelf  mag zijn – al
of niet verscholen achter een tof passend personage.

Wat is de link met ons gemeenschapscentrum?

Wie mag meedoen?

Waar kijken jullie naar uit in 2022?

Huub: Jarenlang bestond er in de Zeyp een traditie om
op geregelde basis te werken met mensen met een
beperking rond theater. Dat mondde dan uit in een
jaarlijkse opvoering van een eigengemaakt stuk met
het nodige succes. Sinds het vertrek van Ivo Peeters is

Huub: Tot nu toe komen onze deelnemers hoofdzakelijk uit de instelling  Zonnelied  Molenbeek – met name
de leefgroep ’t Zinneke. Daarnaast komen er enkelen
op eigen initiatief zoals Sophie en Joachim. Maar wij
staan open voor al wie interesse heeft  - individueel

An + Huub: Evenveel speelgenot voor wie al komt.
En hopelijk nog wat meer nieuwe speelgenoten!

Wat is ‘Speel je vrij’?

Hoe ziet zo’n sessie eruit?

Tweewekelijks op vrijdag in GC De Zeyp. Meer
info: contacteer leander.fonteyn@vgc.be
Zeypkrant
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nieuwjaarsFEEST 2022
za 22.01.2022
vanaf 16u
Wees welkom op ons Nieuwjaarsfeest! We heffen samen het glas op 2022!
Programma:  
16u:
Peuter- en kleutervoorstelling  
17u tot 19u30: Fantastische kinderdisco  
18u:
Receptie
19u:
Toespraken
20u - 24u
Muziek en ambiance
Opgelet: het Covid-Safe-Ticket (CST) wordt gevraagd aan de inkom.
Organisatie: GC De Zeyp

Tweetalige voorstelling ‘Pic Nic Rendez-vous’
za 11.12.2021
15u  
‘Pic Nic Rendez-vous’ is een creatie van het gezelschap ZIRK Théâtre. Deze muzikale
show, geïnspireerd op meesterwerken als ‘Mary Poppins’ en ‘Singing in the Rain’,
wordt in het Frans en het Engels opgevoerd. Rachel Ponsonby (zang, piano, klarinet,
bugel, saxofoon, fluit, pennywhistle, dans) en Perry Rose (zang, piano, banjolele,
speelgoed piano, bodhrán, bariton tuba, xylofoon, dans). ‘Pic Nic Rendez vous’ is
een voorstelling zonder dialoog (er worden slechts enkele woorden uitgewisseld),
waarvan de belangrijkste taal de muziek is. Prijs: € 5 / € 3 (-18 j.) Info en reservering
op 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be, www.dezeyp.be. Organisatie: GC De Zeyp en
CC La Villa met de steun van de gemeente Ganshoren

filmloket ‘Ernest en Celestine: winterpret’
wo 15.12.2021
14u30

+4j

Regie: Jean-Christophe Roger, Julien Cheng - BE FR LU - 2017
Ernest is een dikke beer die dol is op muziek en confituur. Het kleine weesmuisje
Célestine woont bij hem in huis. Bij het vallen van de eerste sneeuwvlokken, maken
ze zich klaar voor de winter. Ze moeten zorgen voor Bibi, de wilde gans die aan
een trektocht naar het zuiden begint. Op het muizenbal vieren ze de komst van de
winter. En ze mogen niet vergeten om grote taarten te bakken zodat Ernest met
een volle maag aan zijn winterslaap kan beginnen. Prijs: € 2

4- /
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filmloket ‘De Leeuwenkoning’
wo 26.01.2022
14u30

+7j

Regie: Jon Favreau - Walt Disney Studios H - USA - 2019 - 1u 58min - NL gesproken
In de Afrikaanse savanne is pas een toekomstige koning geboren. De jonge welp
Simba adoreert zijn vader, Koning Mufasa, die hij later zal opvolgen. Maar niet
iedereen in het koninkrijk is blij met de komst van de nieuwe kroonprins. Scar,
Mufasa’s broer en voormalig troonopvolger, heeft duistere plannen. Hij plaveit
de weg naar de Koningsrots met verraad, en een groot drama leidt tot Simba’s
ballingschap. Simba groeit op te midden van een wonderlijk stel nieuwe vrienden
en komt uiteindelijk tot het besef dat hij zijn rechtmatige plaats op de Koningsrots
moet opeisen. Prijs: € 2

filmloket ‘zoo‘
wo 16.02.2022
14u30  

+7j

Regie: Colin McIvor - Ierland / VK - 2017 - 1u 37min - NL gesproken
In Ierland tijdens WO II komt een groep vastberaden jongeren samen voor een
zaak die groter is dan zijzelf. Wanneer Toms vader, een dierenarts voor de
dierentuin van Belfast, wordt weggeroepen naar de oorlog, vindt Tom het zijn
plicht om het welzijn van de dieren te waarborgen, inclusief de nieuwste aanwinst, een babyolifant. Maar de dreigende Duitse luchtaanvallen en kortzichtige
beslissingen van het personeel van de dierentuin dreigen de dieren in gevaar
te brengen, en Tom moet snel handelen om het voortbestaan van de bewoners
van de dierentuin te verzekeren. Prijs: € 2

filmloket ‘Dragon Girl‘
wo 16.03.2022
14u30  

+6j

Regie: Katarina Launing - NO Zweden - 2020 - 1u 22min - NL gesproken
In een klein Noors stadje maakt iedereen zich klaar om Kerstmis te vieren.
Iedereen … behalve de 11-jarige Sara. Zoals een onzichtbare ninja houdt ze zich
schuil voor de politie en sluipt naar binnen in leegstaande huizen, op zoek naar
voedsel en onderdak. “Nooit gezien worden, nooit meegenomen worden, nooit
iemand leren kennen.” Tot er op een dag een groot beest vanuit de lucht neerstort
in het huis waar ze zich verborgen heeft. Sara kan haar ogen niet geloven: de
schichtige indringer blijkt een draak te zijn. Prijs: € 2

Zeypkrant
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filmloket ‘Dumbo’
wo 27.04.2022
14u30

+7j

Regie: Tim Burton - Walt Disney Studios H - USA - 2019 - 1u 52min - NL gesproken
Circuseigenaar Max Medici schakelt voormalig ster Holt Farrier en zijn kinderen Milly
en Joe in om voor een nieuwgeboren olifantje te zorgen. De grote oren maken van
het olifantje een lastig punt in een circus dat toch al worstelt om rond te komen.
Maar als blijkt dat Dumbo kan vliegen, maakt het circus een grote comeback. En
dat overtuigt ondernemer V.A. Vandevere ervan het circus in te huren voor zijn
grote entertainmentonderneming Dreamland. Terwijl Dumbo leert vliegen naast
circusartiest Colette Marchant, ontdekt Holt dat er meer aan de hand is en dat
Dreamland behoorlijk duistere geheimen herbergt. Prijs: € 2

filmloket ‘PAW Patrol: de Film‘
wo 18.05.2022
14u30

+6j

Regie: Cal Brunker - USA/Canada - 2021 - 1u 28min - NL gesproken
De PAW Patrol is goed op dreef! Wanneer hun grootste rivaal, Humdinger, burgemeester wordt van het nabijgelegen Adventure City en een ravage aanricht, schakelen Ryder en iedereens favoriete heldhaftige puppy’s in de hoogste versnelling
om de uitdaging aan te gaan. Terwijl één pup zijn verleden onder ogen moet zien in
Avonturenstad, krijgt het team hulp van een nieuwe bondgenoot, de slimme teckel
Liberty. Samen, gewapend met spannende nieuwe gadgets en uitrusting, vecht de
PAW Patrol om de inwoners van Avonturenstad te redden! Prijs: € 2

filmloket ‘Tom & Jerry: de film‘
wo 22.06.2022
14u30

+6j

Regie: Tim Story - USA - 2021 - 1u 41min - NL gesproken
Als Jerry op de avond voor ‘de bruiloft van de eeuw’ in het chicste hotel van New
York trekt, huurt de wanhopige bruiloftsplanner Tom in om van hem af te komen.
Het kat-en-muisspel dat losbarst dreigt niet alleen de bruiloft, maar ook het hotel
en haar carrière te ruïneren. Maar al snel doet zich een nog groter probleem voor:
een verduiveld ambitieuze hotelmedewerker heeft het op ze alle drie gemunt. Tom
en Jerry’s nieuwe avontuur op het witte doek is een verbluffende combinatie van
klassieke animatie en live-action. De twee wagen zich op nieuw terrein en worden
gedwongen tot iets ondenkbaars… ze moeten samenwerken! Prijs: € 2
6- /
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workshop lino en prenten(boeken) voor jongeren
wo 26.01.2022
14u

7-10j

Hoe wordt een prentenboek gemaakt? In deze workshop vertelt Yarne aan de
hand van haar laatste boek ‘Er was misschien eens 2’ hoe ze als illustrator
prenten verzint en maakt voor een boek.
Ze vertelt ook over haar favoriete manier om deze prenten te maken: lino.
Daarna steken jullie zelf de handen uit de mouwen en maken jullie jullie eigen
lino-afdrukken!
Prijs: € 2

op de koffie met Ann Peuteman
di 14.12.2021
14u
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).
Organisatie: GC De Zeyp, DC De Rotonde, Nederlandstalige Bibliotheek,
Davidsfonds, Willemsfonds en vtbKultuur - afdelingen Ganshoren

op de koffie met Jo Govaerts
di 01.02.2021
14u
Jo Govaerts: dichter, vertaler, prozaïst en columnist. Ze schrijft ook jeugdpoëzie.
Jo Govaerts debuteerde op veertienjarige leeftijd met de dichtbundel Hanne Ton
(1987). Op 1 februari komt ze vertellen over haar werk, terwijl sopraan Teike De Vos
gedichten van haar zingt, begeleid op piano. Een hartverwarmend muzikaal-literair
programma.
Prijs: € 6 / € 5 (leden organiserende verenigingen).
Organisatie: GC De Zeyp, DC De Rotonde, Nederlandstalige Bibliotheek,
Davidsfonds, Willemsfonds en vtbKultuur - afdelingen Ganshoren

Zeypkrant
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op de koffie met Jo CLAES
di 29.03.2021
14u
In het dagelijkse leven is Jo Claes leraar Nederlands-Engels aan het H.-Hartinstituut
in Heverlee. Lesgeven is volgens hem, net als schrijven, niet zomaar een job, het
is een roeping. Hij debuteerde in 1985 met de verhalenbundel De Stenen Toren
waarvoor hij in 1986 de Prijs voor het Beste Debuut ontving. De rest is geschiedenis. Tijdens de lezing vertelt hij meer over de reeks die hij schreef rond het fictieve
personage Thomas Berg, een Leuvense hoofdinspecteur.
Prijs: € 6 / € 5 (leden organiserende verenigingen).
Organisatie: GC De Zeyp, DC De Rotonde, Nederlandstalige Bibliotheek,
Davidsfonds, Willemsfonds en vtbKultuur - afdelingen Ganshoren

op de koffie met Yasmina El Messaoudi
di 03.05.2022
20u
Yasmina El Messaoudi is journalist bij Radio 2. Voorheen werkte ze als freelance
radio- en tv-presentator bij o.a. Bruzz, Radio 1 en Q-music. Ze schreef columns
voor De Standaard, De Morgen, Charlie Magazine en Flair, en maakte jarenlang
reportages voor Libelle.
In het najaar van 2021 verschijnt ‘Straatkat’, een aangrijpend en openhartig debuut
over opgroeien tussen twee werelden.  
Prijs: € 6 / € 5 (leden organiserende verenigingen).
Organisatie: GC De Zeyp, DC De Rotonde, Nederlandstalige Bibliotheek,
Davidsfonds, Willemsfonds en vtbKultuur - afdelingen Ganshoren

KERSTmusette met E&t DUO BAND
do 16.12.2021
14u
Tony De Moté en Etienne Mallefroy staan te popelen om deze kerstmusette in gang
te trappen! Ze spelen hits van vroeger tot nu (nationaal en internationaal) en doen
ons alle (corona) zorgen helemaal vergeten. Schuif aan voor een stuk taart, een
tas koffie en een gezellige muzikale namiddag in De Zeyp. Schrijf je in voor een
namiddag ambiance en nostalgie.
Prijs: € 8 (taart en koffie inclusief) / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief)
Organisatie: GC De Zeyp ism BOp

8- /
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concert@home: ‘FOUR ACES GUITAR QUARTET’
di 21.12.2021
20u
KLASSIEK Menno Buggenhout, gitaar - Inti de Maet, gitaar Maarten Vandenbemden, gitaar - Stein Verrelst, gitaar
Het Four Aces Guitar Quartet is in 2008 ontstaan toen vier gitaristen elkaar ontmoetten tijdens het Internationale Gitaar- symposium in Iserlohn. Hun eerste concert
ooit was onderdeel van een afstudeerproject. Publiek en jury waren meteen onder
de indruk van het gedurfde programma, de grote virtuositeit en het rijke muzikale
kleurenpalet van het viertal. Prijs: € 10 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief)

concert@home: ‘AO TRIO‘
di 25.01.2022
20u
BRASILIAANSE FADO Brenda Corijn, zang - Siebe Chau, gitaar Jolan Decaestecker, elektronica, gitaar
Met Ão mag je je aan een ontroerend en verwarmend programma verwachten vol
eigen muziek en eigenzinnige arrangementen van Braziliaanse samba, bossa nova
en Afro-Portugese muziek. De rijke, unieke stem van Brenda Corijn, een actrice met
Mozambikaanse roots, blend met het intieme gitaarspel van Siebe Chau . Onder
de naam Ão brengen zij je een verrassend, onontgonnen stukje muziek met een
eigen sound die live aangevuld wordt met charango, meerstemmigheid en effectenpedalen.  Prijs: € 10 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief)

concert@home: ‘DUO TOKÁR‘
di 22.02.2022
20u
LICHT KLASSIEK Emile Souvagie, klarinet - Hannelore Vander Elst, gitaar
De bijzondere bezetting van klarinet en gitaar vormt een unieke uitgangspunt
voor een héérlijke ontdekkingstocht door een onontgonnen deel van de Belgische
muziekgeschiedenis. Verfrissende arrangementen laten een nieuwe klankwereld
opengaan waarin veeleer onbekende composities uit de Belgische romantiek nog
meer tot hun recht komen. In een verrassend programma worden deze verborgen
parels afgewisseld met melodieën die tot ons collectief geheugen behoren. Het
duo plaatst al deze werken in een nieuw daglicht en slaat zo een brug van België
tot Brazilië, van klassiek tot jazz.  Prijs: € 10 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief)

Zeypkrant
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concert@home: ‘Sevak Avaneysan‘
di 29.03.2022
20u  
KLASSIEK Sevak Avaneysan, cello
Muziek door de ogen van een soldaat!
In het COVID-najaar 2020 laaide het 30-jarige oude conflict tussen Armenië en
Azerbeidzjan onverwacht fel op. De 44-dagen durende oorlog werd van zeer nabij
beleefd door de Armeens - Belgische cellist Sevak Avanesyan.Sevak Avanesyan
haakt met BLACK in op de realiteit die hij aan de lijve aan de frontlinie ondervond.
Muziek door de ogen van een soldaat. Hij nodigt ons uit tot dialoog en brengt
symbolisch 44 minuten solo cellowerk van Bach over Ligeti, tot Armeens werk
van de hand van Komitas. Prijs: € 10 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief)

concert@home: ‘VEERLE POLLET‘
di 26.04.2022
20u
JAZZ Veerle Pollet, piano
Paulette Verlée, het alter ego van Veerle Pollet, leerde op jonge leeftijd piano spelen
met de werken van Bach en Schumann, maar het waren uiteindelijk Debussy, Poulenc en Satie die haar inspireerden voor dit project. Haar werk valt te omschrijven
als post-minimalisme of ‘extended’ neoklassiek. Maar zelf wil ze er liever geen
naam op plakken. Het verhaal achter Paulette? Gewoon; de sympathieke girl next
door die graag piano speelt en eigenzinnig componeert. De rest van het verhaal
vertelt zichzelf bij het beluisteren van haar muziek.
Prijs: € 10 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief)

concert@home: ‘ENSEMBLE TEMPUS‘
di 31.05.2022
20u
FUSION Sarah Théry, mezzo-sopraan - Kacper Nowak, cellist Ben Romdhane, de Tunesische oud-Akram - Nyllo Canela, percussionist
Ensemble Tempus is een jong, nieuw kwartet dat bestaat uit de Franse
mezzo-sopraan Sarah Théry, de Poolse cellist Kacper Nowak, de Tunesische
oud-Akram Ben Romdhane en de Braziliaanse percussionist Nyllo Canela.  Door
bruggen tussen verschillende culturen te creëren, streeft het kwartet naar oude
Europese, klassieke muziek terug van onder het stof te halen en in nieuw daglicht
te plaatsen. Via de samenvloeiing van culturen mixt Ensemble Tempus verschillende muzikale genres en navigatie ze vlot van klassieke muziek en jazz naar
traditionele Arabische muziek. Prijs: € 10 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief)
10 - /
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concert@home: ‘CAROLINE PEETERS - EMMA WAUTERS’
di 28.06.2022
20u
KLASSIEK Caroline Peeters, fluit - Emma Wauters, harp
Twee Brusselse vrouwen komen elkaar vaak tegen op het podium in verschillende
orkesten maar het is voornamelijk hun liefde voor kamermuziek die hen een
gedeelde passie geeft. Caroline leeft zich hierin al jaren uit met haar ensemble
Revue Blanche en Emma doet hetzelfde met haar duo Aznèm. Voor de gelegenheid
bundelen zij hun krachten en brengen een wervelend, sprankelend en lichtvoetig
programma met muziek van Piazzolla, Shankar, Liebermann en Satie/Takemitsu.
Prijs: € 10 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief)

FAMILIEZONDAG ‘Boetseer erop los’
Zondag 19.12.2022
van 10u tot 12u
Keramiek atelier
Vlieg er meteen in, samen met je kind of kleinkind voor een 2u durende (groot)
ouder/kind workshop en achteraf voorzien we iets lekkers!
We maken kennis met klei en leren onze eigen kommetjes, schaaltjes of andere
voorwerpen te maken. We stimuleren hun fantasie en laten de kinderen genieten
van hun eigen kleurrijke creaties.
Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief). Organisatie: GC De Zeyp

Nederlandse cultuur ganshoren: ‘DAGUITSTAP NAAR MONS’
za 18.12.2022
afspraak 08u15 aan de bus zwembad Nereus
Mons, in 2015 nog Culturele Hoofdstad van Europa, heeft een mooie traditie opgebouwd in het opzetten van prestigieuze expo’s. De Colombiaanse schilder en
beeldhouwer Fernando Botero (°1932) geniet wereldbekendheid met zijn ronde en
voluptueuze figuren, geïnspireerd op de precolumbiaanse kunst. Het BAM pakt uit
met een grote retrospectieve met werken uit de meest prestigieuze musea. In de
namiddag bezoeken we het belfort, erkend als UNESCO-werelderfgoed, alsook de
tentoonstelling rond de 30-jarige restauratie van dit prachtige monument.
Info en inschrijving: nederlandse.cultuur@ganshoren.brussels, 02/464.95.75.
Prijs: € 20 (busrit + bezoek expo’s ‘Fernando Botero’ en ‘Le Beffroi de Mons’ +
belfortbezoek / middagmaal op eigen kosten).
Zeypkrant
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dienstencentrum de rotonde
Een warme plek waar buren elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen

kerstontbijt
vr 24.12.2021 van 9u tot 12u in DC De Rotonde
We leiden de kerstdagen in met, we mogen bijna zeggen een ‘traditioneel’ Kerstontbijt in De Rotonde.
Je bedient je aan het Kertsbuffet en ontbijt samen in een aangename kerstsfeer.
Prijs: € 5. Graag inschrijven bij het DC De Rotonde, 02/422 00 50, CST vereist

Nieuwjaarsreceptie
do 06.01.2022 in DC De Rotonde
DC De Rotonde nodigt u samen met de leden van het bestuur uit om het glas te heffen op een vreugdevol 2022.
We toasten op de nieuwe initiatieven, op een goede gezondheid… op een sprankelend nieuw jaar!  Iedereen is meer dan
welkom! Bij een hapje en een drankje hebt u alle tijd voor een gezellige babbel of het verzinnen van nieuwjaarswensen voor
de aanwezige vrienden en buren. Iedereen is van harte welkom! Laten we er met z’n allen weer een memorabel jaar van
maken! Meer info rond programma en prijs volgen nog. Graag inschrijven bij het DC De Rotonde, 02/422 00 50, CST vereist.

wandelen
di 07.12 en 25.01 van 14u tot 15u30
Een nieuw initiatief in het dienstencentrum De Rotonde. Geregeld je benen strekken is nodig. Het is niet altijd even gemakkelijk om je stoute schoenen aan te trekken voor een wandeling. Daarom nodigen wij je uit om samen maandelijks een
wandeling in de buurt te maken. Het is veilg, gezond, gezellig en vertrouwd. Trek nu je wandelschoenen aan en we gaan!
Ook in de winterperiode is het halen van een frisse neus aan te raden.  We vertrekken vanuit DC De Rotonde.
Graag inschrijven bij het DC De Rotonde, 02/422 00 50, CST vereist

Infosessie Burenhulpnetwerk
di 18.01 om 14u in DC De Rotonde
Sinds september 2021 wordt er een burenhulpnetwerk van Het BuurtPensioen uitgebouwd in Ganshoren. Een burenhulpnetwerk is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijkse leven. Iedereen is welkom. Iedereen kan iets bijdragen in
functie van zijn of haar talenten en tijd. Samen dragen we zorg voor elkaar en zorgen we ervoor dat ook kwetsbare mensen
verbonden zijn met de buurt. Kan jij soms wat hulp gebruiken? Wil jij mensen uit je buurt helpen? Op 18 januari om 14u,
na een gezellig samen eten in de ontmoetingsruimte komen Katrien en Mina van het BuurtPensioen hun werking toelichten.
Graag inschrijven bij het DC De Rotonde, 02/422 00 50, CST vereist
12 - /
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Nederlandstalige Bibliotheek
Boeken voor jong en oud

                                                    Voorlezen voor kleuters
Wo 01.12.2021, 12.01, 02.02, 09.03,
20.04, 04.05 en 01.06.2022 om 14u30 in de bibliotheek

3-5j

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
openingsuren: • 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

VRIJWILLIGERS gezocht VOOR EEN SAMEN LEESGROEP
Samen Lees-sessies vanaf januari 2022 in de bibliotheek
Ben je vlot en wil je graag een groep senioren begeleiden? Hou je van lezen? Kan je voor een langere periode een engagement
aangaan? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken! In een klein groepje lezen we een verhaal, een fragment uit een boek of
een gedicht. Je begeleidt 1x maand op donderdagvoormiddag een kleine ‘Samen Lees-groep’. Je kiest teksten en verhalen
en bereidt enkele vragen voor. We bieden je een basisopleiding tot leesbegeleider en ondersteuning bij de voorbereiding
van de ‘Samen Lees-sessies’.
Info en organisatie: DC De Rotonde, Ellen Splinter, 02/422.00.50, ellen.splinter@ldc-de-rotonde.be
Nederlandstalige bibliotheek Ganshoren, Jeroen Bossier, 02/502.35.44, jbossier@ganshoren.brussels

kind en gezin
             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 • 1 december 2021: Bewegen met baby’s en peuters
• 12 januari 2022: Sociale vaardigheden
Info - Inschrijvingen: dezeyp@vgc.be
Zeypkrant
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Vereniging in de kijker
Duikclub BCD - Bevers Castors Diving
Een van de grootste verenigingen in Ganshoren is er een van een niet zo vaak voorkomende sport: duiken.
Piet Caudron, de voorzitter van BCD, vertelt ons meer over zijn vereniging.
Dag Piet, jij bent de voorzitter van één van de
grootste verenigingen in Ganshoren, en wel van
een niet zo vaak voorkomende sport, namelijk
duiken. Stel je je even voor?
Ik ben Piet Caudron, ik kom oorspronkelijk uit Ninove en woon sinds 1989 in Brussel. Eerst ben ik
in centrum Brussel gaan wonen, daarna 3 jaar in
Ganshoren en tenslotte ben ik naar Jette verhuisd.
Sinds 1982 kom ik naar de trainingen van duikclub
BCD in het zwembad van Ganshoren. De club werd

Duiken klinkt heel exotisch voor de meesten onder
ons. Wat maakt duiken zo speciaal? En, wat kan
je in godsnaam doen in een zwembad?
Duiken is zo exotisch als je het zelf maakt. Duiken
is: een aantal barrières overwinnen, want een mens
is nu eenmaal niet gemaakt om onder water te
leven. We hebben geen kieuwen, we hebben geen
vliezen tussen onze tenen, dus we zijn daar eigenlijk niet voor gemaakt. Maar het is een ongelooflijk
mooie wereld die je kan ontdekken als je rekening
houdt met een aantal factoren
en leert gebruik maken van
een aantal hulpmiddelen zoals
persluchtflessen, ademautomaten, en goede thermische
bescherming... want het water,
zeker in België, is toch iets te koud om er enkel in
je zwembroek in te springen...
Wij duiken daarnaast vaak in de Oosterschelde
in Zeeland, in ondergelopen steengroeves in de
Ardennen of De Nekker in Mechelen waar je al
heel wat onderwaterleven vindt: meervallen van

Als je alle kenmerken naar waarde weet in te
schatten, dan is duiken één van de veiligste
en wonderbaarlijkste sporten die er bestaat.
in 1974 opgericht door een aantal vrienden die
elkaar gevonden hadden in het duiken. Ze spraken
toen samen af in Ninove, in de Beverstraat. Vandaar
de naam Bevers Castors Diving, kortweg BCD. Na
een aantal omzwervingen is BCD uiteindelijk in het
zwembad van Ganshoren beland.
Mijn ouders waren bij de stichtende leden van de
club. Door medische redenen zijn ze echter na
een paar jaar gestopt met duiken. 8 jaar later ben
ik eerder toevallig met enkele vrienden eens mee
naar BCD gekomen. Ik beoefen deze sport nu dus
al bijna 40 jaar en duik er nog elke week met veel
plezier in.
Was het zwembad van Ganshoren er al?
Jawel, en dat was een heel stuk dieper dan nu het
geval is, wat bij duiken natuurlijk heel belangrijk is.
Maar het was ook koud en verouderd. Tijdens de
verschillende sluitingen van zwembad Nereus is de
club noodgedwongen uitgeweken naar Mechelen
en Vilvoorde maar sinds de recentste renovatie zijn
we gelukkig terug in Ganshoren.  
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meer dan 2 meter, grote snoek, baarzen, zoetwaterkreeftjes…. En af en toe organiseren we reizen
naar de Rode Zee, De Middellandse Zee, waar je wil!
Als je duikt in België moet je natuurlijk je verwachtingen ook wat bijstellen...Dory uit ‘Finding Nemo’
zal je hier niet tegenkomen en ja… het water is
hier vaak kouder en donker. Maar duiken geeft een
fantastisch gevoel, je gewichtloos kunnen begeven
en merken dat alles rondom jou stil wordt … Duiken
is genieten…. pure zen!
Bij de wekelijkse trainingen in het zwembad leren
we je al de technische hulpmiddelen op een juiste
manier te gebruiken. We leren je diverse technieken
aan en scherpen je kennis aan over de werking van
het menselijke lichaam en je omgeving, waardoor je
zelf leert om de risico’s in te schatten voor je aan
een duik begint. Want er zijn natuurlijk risico’s aan
verbonden. Daarom moet je steeds exact weten wat
je aan het doen bent. Duiken is een totaalsport,
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waar een goede fysieke conditie samengaat met
een theoretische kennis van natuurwetenschappen
en biologie. En als je alle kenmerken naar waarde
weet in te schatten, dan is duiken één van de veiligste en wonderbaarlijkste sporten die er bestaat.
In de club wisselen we praktijklessen af met theorie. De verschillende fysicawetten van op school
kan je op ludieke manieren komen testen bij ons in
het water en, natuurlijk, hoe beter je wenst te leren
duiken hoe uitdagender het wordt. Wij voorzien
een heel pak opleidingen om van iemand die enkel
kan zwemmen maar een geweldige goesting heeft
om te leren duiken, een volleerde onderwaterrat
te maken.
Onze club in Ganshoren is aangesloten bij NELOS
(Vlaamse duikfederatie) en is één van de grootste
Nederlandstalige clubs van Brussel en omgeving.
Niet alleen in ledenaantallen, maar ook een groot
aantal vrijwillige instructeurs.
Heeft corona invloed gehad op de club?
Eind 2019 telde de club 102 leden. Vandaag zijn
we met 85 leden. We steken niet alles op corona,
maar we missen wel heel duidelijk de instroom van
nieuwe mensen omdat het zwembad zo lang toe is
gebleven. Onze trainingen hebben we nu gelukkig
kunnen herstarten, mits enkele beperkingen, maar
we kunnen ons terug nat maken en dus klagen we
zeker niet.

Alle info
kan je vinden op
https://bcd-duikclub.be/

Stel, ik heb zin in zo een avontuur en ik meld me aan.
Dan kom je waarschijnlijk direct bij mij terecht, want
ik ben één van de lesgevers in de beginnersklas.
Buiten een zwembroek verwachten we niet veel.
Je kan bij ons het nodige duikmateriaal lenen: een
masker, snorkel, zwemvliezen en een loodgordel.
De eerste drie lessen kom je kosteloos en vrijblijvend proberen of het iets voor jou is en proberen
we direct ook met de fles in het water, want dat
is natuurlijk het leukst. Daarna betaal je je lidgeld
en beginnen we aan het avontuur. Afspraak elke
woensdagavond rond 19u45 in zwembad Nereus
in Ganshoren.
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Afro fanfare  
Wekelijks op zaterdag tot 25 juni
van 12u tot 13u30

6-16j

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

7-15j

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

7-12j

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)

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

+18j

Pilates is een effectieve en veilige methode om je buik-, bil-, rug en bekkenbodemspieren 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)
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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 tot 30 juni 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
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

Het nieuwe normaal,
leven in een digitale wereld
Dienstencentrum De Rotonde zet zich in om iedereen mee te krijgen in de
snelle digitale ontwikkelingen. Misschien schrikt het je af, maar een maal
de eerste stappen gezet, zul je merken dat het ook boeiend is om deze
nieuwe toepassingen te ontdekken. Een voorbeeld is het beeldbellen, je kunt
gemakkelijker in contact blijven met je familie en vrienden online. Je bankzaken regelen vanuit je luie zetel. En nog veel meer. Deze laagdrempelige
cursus wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking met CVO Lethas.
Wij richten steeds lessenreeksen van 6 x 3 uur in.
Prijs: € 30 (voor de complete lessenreeks) + € 5 lesmateriaal.
Locatie: DC De Rotonde.
Inschrijvingen: Dienstencentrum De Rotonde, 02/422 00 50, CST vereist

NOG VOOR DE JEUGD
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Creatieve 
kindercursussen
Smospotten  
Tijdens de krokusvakantie
van 28 februari tot 4 maart 2022

3-5j

We gaan kliederen en kladderen met verf, modder, klei en zand. We zijn zelf
kunstenaars en creëren onze eigen wereld! We vertrekken vanuit de eigen
fantasie en hebben geen schrik om ons vuil te maken.

Slapstick
Tijdens de krokusvakantie
van 28 februari tot 4 maart 2022

zaklampentocht
Zaterdag 19 februari 2022
Afspraak om 18u45 aan Jeugdhuis Tongeluk
KWB, Scouts, Chiro en Davidsfonds van Ganshoren tekenen al voor
de 23ste editie van deze spannende activiteit voor kinderen
tussen 6 en 12 in het Laarbeekbos.
Laad de batterijen van je zaklamp op en leg warme spelkledij klaar!
Een kampvuur met koeken, chocomelk en glühwein sluit deze gratis
activiteit af.  

6-9j

Tegen een deur lopen, twee verschillende kleuren sokken dragen, een gedekte tafel omstoten, een taart laten vallen… Alles is bruikbaar voor een leuke
scène. Overdrijven is de kunst. Je verlegt je grenzen door er ver over te gaan.

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
Organisatie: GC De Zeyp ism GC De Platoo en GC De Kroon

PRAKTISCHE INFO VOOR de zaklampentocht
Afspraak: Jeugdhuis Tongeluk, Bosstraat 10 in Ganshoren
Organisatie: KWB Ganshoren ism Scouts, Chiro, Davidsfonds en
Jeugdhuis Tongeluk, afd. Ganshoren en GC De Zeyp
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Tanja Wentzel neemt ons om de twee maanden mee op reis door Brussel.
Ze vertelt wat haar raakt en opvalt.

Verrijzenis
De Kerkhoflaan in Ganshoren is een kaal, doodlopend straatje. Geen laan, zoals Van Dale die
omschrijft: ‘een weg, aan beide zijden met een of meer rijen bomen beplant; ook beschouwd als
zeer geschikt om er te wandelen’.
Jaren ben ik hier voorbijgegaan zonder het op te
merken. Op een septemberdag, tijdens de jaarlijkse
rommelmarkt, trekt het straatnaambord mijn aandacht. Mijn blik slaat het straatje in, kijkt tot het einde,
ziet een oorlogsmonument, met daarachter een poort.
Waar het straatje stopt, houdt de dood zich op. Daar
ligt het oude kerkhof van Ganshoren.
Het werd aangelegd in 1880 en gebruikt tot 1976. In de
loop der jaren werden er 11.000 lichamen begraven.
Vandaag wordt het bijna niet meer onderhouden
door families. Slechts een tiental graven krijgt nog
bloemen, lees ik op het bord bij de ingang.  

Op een zondag in de vroege herfst keer
ik er terug. ‘Gesloten om 15u30’ staat
op de toegangspoort. Het is twintig voor
vier, maar de poort staat open. Zou ik nog
naar binnen gaan? Een nacht tussen de
graven lokt me niet aan. In de verte van het
kerkhof hoor ik leven. Spelende kinderen.
Die zullen ze hier niet opsluiten. Ik ga
naar binnen.
Ik wandel graag op kerkhoven, een liefde waar ik niet
alleen in ben. Ze stemmen me niet droevig, ze geven
me rust, verbondenheid met vorige generaties en
vreugde omdat ik hier nog even mag zijn.
Tussen de groengeelbruine blaadjes met
lichtroze keerzijde loop ik als in een droom.
Waarom ben ik hier nu ineens terechtgekomen?
Graven zijn scheefgezakt en leunen schouder
aan schouder, alsof de doden steun zoeken
bij elkaar. Letters van namen en cijfers van
geboorte- en sterfdata raken los en dansen
door elkaar met de herfstblaadjes. Portretten
vervagen of worden overwoekerd door klimop.
Een zinnebeeld voor trouw en eeuwig leven,
omdat het zich vasthecht in steen en eeuwig
groen blijft.
Bij een kindergrafje blijf ik staan. In het zerkje
zit een mijtervormige opening, met daarin een
porseleinen beeldje van een knielende engel.
Het hoofd ontbreekt. Hier ligt een meisje dat
maar zeven maanden heeft geleefd, vlak na de
Tweede Wereldoorlog. Haar laatste rustplaats
heeft net verse gele chrysanten gekregen.
Ik ben toe aan koffie ‘In Den Hemel’. Bij het
verlaten van het kerkhof word ik ingehaald door
de spelende kinderen. Ze horen bij de jeugd-
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beweging die naast de begraafplaats haar lokalen
heeft. Het grasveld achter het kerkhof is hun speeltuin.
Bij thuiskomst googel ik. Dat doe ik graag. Op de
online erfgoedbank van Ganshoren staat één foto
van het kerkhof, uit 1921. Exact honderd jaar geleden.
Genomen bij de inhuldiging van het oorlogsmonument
voor de gesneuvelden van WO I. Zelfs in zwart-wit kan
je zien dat het kerkhof toen veel minder groen was dan
nu. De mensen kijken erg bedrukt. Wat een donkere
tijd was het ook.
Ik geef de naam in die ik op het kindergrafje vond.
Het meisje verrijst onmiddellijk. Iemand heeft de
geschiedenis van haar familie bijzonder liefdevol
gedocumenteerd. Ik zie een prachtige baby met
donzige blonde haartjes, een zachte glimlach, een
jurkje met vichyruitjes, smokwerk en pofmouwtjes.
Een gaaf kindje, blakend van gezondheid. Maar haar
bedje is met bloemen en takjes versierd. Haar oogjes
zijn gesloten, haar handjes gevouwen. Zo dood, zo
levend nog. Verdriet dat niet slijt. Zo tastbaar.
Volgende keer leg ik een bloem op haar gehavende grafje.
Meer verhalen van Tanja Wentzel
zijn te lezen op
www.derodevalies.wordpress.com

UIT DE OUDE DOOS
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ERFGOEDBANK GANSHOREN
presenteert

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 duurzame toekomst. De vrijwilligers van Erfgoedbank
Ganshoren selecteerden de merkwaardigste beelden en delen ze voortaan op deze pagina.

Monument en ereperk voor gesneuvelden
van de Eerste Wereldoorlog
Het ereperk voor gesneuvelden op het oude kerkhof van Ganshoren, werd in 1921 ingehuldigd door burgemeester Alfons Hellinckx, in aanwezigheid van Fr. Vanderschrick,
Fr. Lenaerts, J. Bogaerts, commissaris Roelekens, gemeentesecretaris Renodière en
een vertegenwoordiger van de koning.
Een tweede gedenkteken aan de gesneuvelden bevindt zich voor de ingang van het
kerkhof, op de huidige Kerkhoflaan. De huizen op de achtergrond zijn gelegen aan
Auguste De Cockstraat. Vandaag zijn deze aan het zicht onttrokken door hoge bomen
en een dichte begroeiing.
Erfgoedbank Ganshoren, inv. EFTE00141, 1921

De gieterij Nestor Martin
Een niet nader geïdentificeerd jongetje, met op de achtergrond de gieterij
Nestor Martin.
Ganshoren telde slechts één industrieterrein, gelegen langs de spoorlijn
Brussel-Gent. De imposante Nestor Martinfabriek, in heel Europa bekend om
de kwaliteit van zijn fornuizen en kachels, stelde vanaf 1929 tot 1.500 mensen
tewerk in de gieterij (4 ovens), plaatwerkerij (25 persen), emailleerwerkplaats
(12 ovens) en bijhorende ateliers.
Deze industriële site, aanvankelijk de modernste van het land, werd eind
jaren 1980 gesloopt.
Erfgoedbank Ganshoren, inv. EFTE00055, 1945-

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.
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KWB
■  Kaartavonden whisten
Elke donderdag - 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 18.11 tot
en met 23.12.2021 en van 13.01 tot en met 17.02.2022.
Aansluiten kan nog steeds! Er zijn wekelijks prijzen, de
grote prijsuitreiking is op donderdag 24.02.2022. Inleg
per avond: € 4, Coronapas (Covid Safe Ticket) verplicht.
Info: kwb.ganshoren@gmail.com, bij G. Devroede (0477
31 68 31) of Ph. Kempeneers (02 465 89 41)

■  Driekoningentocht 2022
In januari 2022
KWB en vzw ‘Tochten van Hoop’ organiseren in januari
2022 een gegidste wandeling in het Mantongewijk.
De gegidste wandeling biedt een andere kijk op de
Matongewijk, waar sporen van het koloniaal verleden, diversiteit, cultuur én ondernemerschap naast
elkaar bestaan. Je kunt de wandeling op eigen houtje,
met je bubbel of in KWB-groep doen. Wel moet je je
registreren om info en route te krijgen. Prijs: € 7 / € 5
(KWB leden). De exacte datum ligt nog niet vast. Info:
www.kwbganshoren.be,  kwb.ganshoren@gmail.com,
of Philippe Kempeneers (02 465 89 41).

■  Pierewaaien met Bruegel
Zondag 13.03
Gids Kaat Bauters wandelt met ons door de Marollen
met Bruegel als rode draad. Je leert veel bij over deze
schilder die ook een wijsgerige humanist blijkt te zijn.
En de wandeling laat je ook over de schouder van
Bruegel naar het leven van vandaag kijken.
Info: Philippe Kempeneers (02 465 89 41),
Bart Vandecasteele (0497 13 90 93),
kwb.ganshoren@gmail.com.

er naar uit om, zodra het kan, hun uitgestelde expo
‘Trompe-l’oeil’ (Visuele illusie) nog dit jaar of begin
2022 te organiseren.
Info: Yvon Cardona (0475 32 66 24)

OKRA
■  Bezoek Stadsboerderij
Abattoirs en Foodmet
Vrijdag 10.12 - 10u
Een gids neemt ons mee op een rondleiding door
de stadboerderij en we ontdekken de daktuin, de
serres en de viskwekerij.  We genieten tevens van
een prachtig uitzicht over Brussel. Einduur van de
gegidste rondleiding wordt voorzien rond 11u30. Na
de rondleiding mogelijkheid om op eigen initiatief de
Foodmet (markt) te bezoeken, open tot 14u. Maak er
een reis rond de wereld met vele kleuren, smaken
en geuren. Prijs: € 20 / € 15 (Okra-leden). Afspraak:
Foodmet ingang, Abttoir site, Industriekaai 168,
Ropsy-Chaudronstraat 24, 1070 Anderlecht. Info &
inschrijvingen: okracultuur@gmail.com of tel. 0473/52
51 68 (Mimi) of 0476/21 61 24 (Theo).

■  Okra Kerstfeest
Woensdag 15.12 - 12u30 in De Zeyp
Om 12.30 uur stipt starten we met een korte kerstbezinning met tekst en muziek. Daarna genieten we
samen van een lekkere lunch, gevolgd door een dessertje. Ledenbijdage: € 15, wijn en koffie inbegrepen.
Telefonisch inschrijven kan nog tot 5 december.
Info: Emilienne Van De Gucht, 02/428.21.00, José
Vander Cammen, 02/465.96.58, Simone Vankouteren,
02/420.12.26, Annette Ameryckx, 02/465.98.88.

■  Open ontmoetingsnamiddag
Elke 3de woensdag van de maand - 14u  

■  Amateurkunst Ganshoren

U kunt genieten van onze gezellige ontmoetingsnamiddagen iedere 3de woensdag van de maand met
leuke babbels, allerlei spelletjes, diverse info..., geserveerd met koffie en versnapering. Iedereen is welkom!
Prijs: gratis. Reserveren is noodzakelijk.

Elke zaterdagvoormiddag komen de amateurkunstenaars van het schildersatelier opnieuw veilig en
met volle goesting samen in GC De Zeyp. Ze kijken

Okra medewerkers gezocht! Wie wil meewerken, een
handje toesteken, ideeën aanbrengen... Hartelijk
welkom in het bestuur! We zijn op zoek naar dappe-

VRIJ ATELIER DE ZEYP
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ren die ons met pittige ideeën willen verrassen en
deze uitwerken.
Info: Emilienne Van De Guch (02 428 21 00),
flemdevos@gmail.com of Annette Ameryckx
(02 465 98 88), an.ameryckx@outlook.be

FEMMA
■  Breicafé + Naaisalon
Dinsdag 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

Dansnamiddag
met

Stephen MC Queen

maandag
20.12.2021
vanaf 14u

en verder maandelijks
in Café ‘t Zeypke
MEER INFO

Zeypstraat 47 - 1083 Ganshoren - 02 422.00.18

uit het verenigingsleven
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Kernwoorden
plezier - accepteren
- ontdekken - openheid geloven - veiligheid - int(ie)eam
- doorzetten - verrassend - leuk
- het nu - actie/reactie cultuur - moment

kerstconcert 2021  ‘Stille Nacht’
met Camerata orpheon o.l.v. Roland Robert Mathews
zaterdag 18.12.2021
om 20u in de Sint-Martinuskerk
te Ganshoren (Koningin Fabiolaplein)

STILLE NACHT EN CAMERATA ORPHELIA
Camerata ORPHEON brengt ons in kerststemming. Dit ambitieus vocaal ensemble werd opgericht in 2006. Het koor
repeteert in de Sint-Pancratiuskerk in Kraainem onder de
leiding van dirigent Roland Mathews. Twee maanden na
de start werd het kamerkoor reeds gevraagd om in de
Basiliek van Koekelberg een Kerstconcert te brengen met
Kristiaan Seynhaeve aan het orgel. Sedertdien verzorgde
Camerata Orpheon tientallen optredens in Kraainem,
Tervuren, Duisburg, Wezembeek-Oppem, Brussel, Antwerpen, Mechelen, Lier, Sint-Niklaas, e.a. Het koor werkt
naar één of twee projecten per jaar toe. Afhankelijk van
elk project bestaat het koor uit twaalf tot zestien zangers.
De meesten onder hen hebben een gedegen muzikale
en vocale vorming. Enkele leden zijn als professionele
of semi-professionele muzikanten ook aan de slag in
andere ensembles met eigen instrumenten. De groep
omvat meerdere nationaliteiten. In elke stemgroep komen
stemmen voor die ook solopartijen aankunnen waardoor
het repertoire zeer flexibel is.
De programmatie kent een grote variatie qua stijlperiodes. Camerata Orpheon zingt zowel oudere muziek als
hedendaagse werken. Het kamerkoor heeft zich lang
toegelegd op de uitvoering van kerkelijke muziek om
hoogmissen op te luisteren. Het koor heeft eveneens
projecten met louter wereldse muziek en treedt op n.a.v.
recepties, lustrumvieringen en dergelijke.  

PROGRAMMA
Op het programma staan bekende en minder bekende
kerstliederen van o.a. Jan Vermulst,  Sally K. Albrecht,
Elizabeth Campbell, Johann Pachelbel, Franz Gruber,

Gustav Holst, Johannes Berckelaers, Racisio Todero,
Camille Saint-Saëns, Benjamin Britten, Claude Debussy,
Franz Xaver Gruber en Ennio Moricone.

DIRIGENT
Roland Robert Mathews studeerde aan het Koninklijk
Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen.
Werd repetitor aan de Koninklijke Opera te Gent en
pianist van het toenmalige omroepkoor van de BRT,
alsook pianist-organist in het Symfonieorkest aldaar.
Studeerde orkestdirectie te Brussel bij dirigent-componist Robert Ledent en te Wenen bij Professor Hans
Swarowsky - die assistent-dirigent van Richard Strauss
was - en specialiseerde zich later in vocale muziek. Hij
vervolmaakte zijn dirigeerkunst daarna o.a. bij Neeme
Järvi te Hilversum en bij Laszlo Heltay en Paul Brandvik
(specialist “koor”) te Londen.
Ook als componist laat hij zich kennen. Zijn werk “Dodecaruthmica” voor strijkorkest werd in Spanje, Italië
en Frankrijk uitgevoerd. Werken voor fluitsolo en klavier
werden uitgegeven bij buitenlandse muziekuitgeverijen.  
TICKETS: € 15 (kassa) / € 12 (vvk, -26j en +65j) / Paspartoe
tegen kansentarief voor leden van de organiserende
verenigingen en individuele paspartoe houders.
te verkrijgen bij: GC De Zeyp (dezeyp@vgc.be,
02 422 00 11); Davidsfonds (C. Van Vlierden,
0474 77 17 75, christine.vanvlierden@skynet.be);
Femma (A. Morre, ann.morre@telenet.be, 0477 28 47
68); KWB (Ph. Kempeneers, 02 465 89 41, kempeneers.
philippe@skynet.be); OKRA (A. Ameryckx, an.ameryckx@outlook.be); vtbKultuur (A. Mattens,
mattens.a@telenet.be)
ORGANISATIE: GC De Zeyp ism Davidsfonds, FEMMA,
KWB, OKRA en vtbKultuur - afd. Ganshoren. Met de
steun vd Vlaamse Gemeenschapscommissie en KBC
Brussels – Bank en Verzekeringen

Speel je vrij

of hoe blij je wordt van toneel spelen
Dramaworkshops voor mensen met een beperking

Tweewekelijks op vrijdag van 14u tot 16u
in GC De Zeyp
Terug een beetje kind worden of blijven...
dat willen we eigenlijk toch allemaal.
We gaan improviseren, onze fantasie
de vrije loop laten.
Via kleine spelopdrachten oefenen we basisvaardigheden zoals concentratie, associëren, fantasie
en inspelen op het aanbod van de medespeler.
Nadien laten we onze verbeelding de vrije loop
om ons te verplaatsen in personages, locaties,
situaties. Onbewust werk je aan présence,
flexibiliteit, geloven in wat je doet, inspelen op
onverwachte situaties, keuzes maken... en tal van
andere dingen die je in het dagelijkse leven goed
van pas komen.
Een improsessie is vooral veel plezier maken en
samen met anderen opgaan in het hier en het nu.
Begeleiders: Huub Devlieger en Ann De Broeck
Prijs: Gratis. Meer info en inschrijvingen:
contacteer leander.fonteyn@vgc.be
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ag en da De z eyp
van 01.12 tot 31.12
wo

• Oudercafé: Bewegen met baby’s
   en peuters
• Voorlezen voor kleuters in de bib

1

van 01.01 tot 31.01
za

1

maandag

Qi-gong in De Rotonde

zo

2

dinsdag

ma

3

Kindercursussen

(Stoel)Gymnastiek
in DC De Rotonde

di

4

Kindercursussen

woensdag

wo

5

Kindercursussen

• Tekenlabo (7-15j)
• Theateratelier (7-12j)

do

6

• Kindercursussen
• Nieuwjaarsreceptie DC De Rotonde

dONDERDAG

Conversatietafel NL

VRIJDAG

Speel je Vrij

Kindercursussen

zaterdag

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

do

2

vr

3

za

4

zo

5

ma

6

vr

7

di

7

za

8

wo

8

zo

9

do

9

ma

10

vr

10

di

11

za

11

wo

12

zo

12

ma

13

do

13

di

14

Op de koffie met Ann Peuteman

vr

14

wo

15

FilmloKET: Ernest en Celestine:
winterpret (4+)

za

15

zo

16

do

16

Kerstmusette met E&T Duo Band

ma

17

vr

17

di

18

za

18

Kerstconcert 2021

zo

19

Familiezondag: Creëer erop los (5-12j)

wo

19

ma

20 Café ‘t Zeypke: Dansnamiddag
met Stephen MC Queen

do

20

vr

21

di

21

za

22 Nieuwjaarsfeest De Zeyp

wo

22

zo

23

do

23

ma

24

vr

24 Kerstontbijt DC De Rotonde

di

25 Concert@home: Ao Trio

za

25

wo

zo

26

26 • Er was misschien eens’ + workshop lino
• FilmloKET: De Leeuwenkoning ‘19 (7+)

ma

27

do

27

di

28

VR

28

wo

29

za

29

do

30

zo

30

VR

31

ma

31

Voorstelling ‘Pic Nic Rendez-vous’

Concert@home: Four Aces Guitar Quartet

wekelijks

zondag
• Oudercafé: Sociale vaardigheden
• Voorlezen voor kleuters in de bib

Kind en Gezin Zittingen:
Raadplegingen op dinsdag en
soms op donderdag, tel. 078 150 100

maandelijks
Infosessie Burenhulpnetwerk
in DC De Rotonde

maandag
dinsdag
1ste WOE

Taalkriebels 'Voorleesuurtje/
Samen lezen' in de bib

woensdag
dONDERDAG
VRIJDAG
zaterdag
zondag

noteer reeds in je agenda
DI  01.02

Op de koffie met Jo Govaerts

wo 02.02

Voorlezen voor kleuters in de bib

wo 16.02

FilmloKET: Zoo (7+)

Za  19.02

Zaklampentocht

DI  22.02

Concert@home: Duo Tokár

wo 16.03

FilmloKET: Dragon Girl (6+)
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‘Er was misschien eens’
met workshop lino

prikbord
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prikbord

NU ZIJT WELLEKOME

Brussel zingt Kerst
‘NU zijt wellekome’ is een gezellige
kerst-samenzang van Davidsfonds.

Samen Kerst zingen met de hele familie ten voordele van ‘Het Snijboontje’
staat centraal! Onder leiding van het
koor Cantabile uit Hove zingen en beluisteren we samen kerstliederen: sommige eeuwenoud,
andere piepjong.

Zondag 26 december 2021 om 16u
in de Nationale Basiliek Heilig Hart Koekelberg
Inkom is gratis, vrije bijdrage is welkom.
De opbrengst gaat integraal naar een goed doel.
Info: christine.vanvlierden@skynet.be, 0474 77 17 75
		
vu : Davidsfonds Brussel vzw,
Grasmarkt 61, 1000 Brussel

OPROEP AAN
de INWONERS...

Cultuur,
ten Nederlandse en Franse
In 2022 organiseren de diens
nd
eniging ARCHistory, een boeie
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nw
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nswyck
rense architect Raoul J. Bru
expo-traject rond de Gansho
houwd
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).
79
-19
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rnisme,
ordiger van het speelse mode
als een belangrijke vertegenwo
-tal
bouwde in Ganshoren zo’n 50
en
,
58
o
Exp
de
van
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sle
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n als
we erg benieuwd naar hoe me
woningen. Voor onze expo zijn
ment
Woon je in een huis of apparte
rt.
aa
erv
r
tuu
ec
hit
arc
zijn
er
inwon
, en ben je
ontworpen door Brunswyck
n?
bereid om hierover te getuige
derlandse
Ne
t
Contacteer dan snel diens
Cultuur: nederlandse.cultuur@
4.95.75
ganshoren.brussels – 02/46

Heb je zelf
een berichtje voor
op ons prikbord?
Mail het door naar:
dezeyp@vgc.be
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Welkom
op het

Nieuwjaars
feest
van De Zeyp

Zaterdag 22.01.22
vanaf 16u

Reservatie verplicht
Toegankelijk op vertoning
van een Covid Safe Ticket (CST)
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