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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 

•  Openingsuren  
 maandag  09u tot 13u - 13u30 tot 17u
 dinsdag   09u tot 13u - 13u30 tot 17u
 woensdag   09u tot 13u - 13u30 tot 17u
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 vrijdag   09u tot 13u - 13u30 tot 16u
 zaterdag   09u tot 12u
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Officieel adres
Van Overbekelaan 164 - 1083 ganshoren  
0448 474649 - rpr Brussel

ingang  Zeypstraat 47
02 422 00 11 - dezeyp@vgc.be - www.dezeyp.be
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Beste lezer, 
Hallo, 

Trots kunnen we u alweer een nieuwe editie voorschotelen van onze Zeypkrant.  

de komende periode is er weer heel wat te doen in ons centrum: 

expo, film voor kinderen, aandacht voor literatuur en podium voor groot en klein. 

Binnenkort starten we trouwens ook met film voor volwassenen. We kiezen uit een 

selectie van spraakmakende films en het betere commerciële genre. 

Heeft u een tip?! laat het ons zeker weten! Of misschien bent u een cinefiele en-

thousiasteling die ons mee wil helpen bij de samenstelling van de programmatie…

alles kan. 

Verdiep u zeker in de voorstellingen ‘Onder de tafel’ en ‘capriciosa’. leuke, 

hedendaagse voorstellingen voor jong publiek, maar ook ouderen zullen dit zeker 

appreciëren! 

Warme groeten en tot snel 

de Zeyp

WedsTriJd
3 X 2 tickets voor familietheater ‘capriciosa’ 

in de Zeyp kan je met je (klein)kinderen genieten 
van een tal van voorstellingen. Op woendag 27 
maart stellen we ‘capriciosa’ voor, een familie-
theater voor 3+. 
Op het podium staan tafeltjes waarop diverse 
scènes worden opgebouwd met rommel, afval 
en wegwerpmateriaal. door instant camerawerk 
en rechtstreekse projecties worden deze scènes 
in beeld gebracht en verandert de rommel in een 
afgewerkt verhaal.

Wij geven 3 x 2 tickets weg voor deze fijne theatervoorstelling. stuur snel een mailtje naar de-
zeyp@vgc.be met als titel ‘Wedstrijd februari ‘22’. een onschuldige hand zal de winnaars loten.
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filmloKeT
in gc de Zeyp

Op de koffie met Jill Tersago 
in gc de Zeyp

Workshop ‘‘t licht zien’ 
in de bibliotheek   © nele de paepe

in de KiJKer
Voorleesuurtje voor kleuters
interview met sofie rycken
Kan je jezelf kort voorstellen?

ik werk en woon al een jaar of 10 in Brussel en 
verhuisde een vijftal jaar geleden naar ganshoren, 
met mijn man en kinderen.  

Wat is je band met De Zeyp?

ik kom hier elke maand een uurtje voorlezen, in het 
nederlands. en ik maak zelf ook dankbaar gebruik 
van het fijne aanbod hier. 

Wat houdt het voorleesuurtje in?

elk kindje mag zelf 1 boek kiezen uit de mooie 
selectie van de bib. ik voorzie zelf ook een paar 
exemplaren en enkele vertelplaten die ik toon in 
de kamishibai, een soort houten theatertje. en dan 
vliegen we erin! de kinderen kiezen telkens welk 
boek ik voorlees. ik stel vragen, laat hen raden 
hoe het verhaaltje zou eindigen en probeer elke 

keer een paar nieuwe woorden of uitdrukkingen 
te introduceren. 

Welk boek lees je het liefste voor?

“We gaan op berenjacht” van Michael rosen is 
een mooi opgebouwd verhaal, over een gezin dat 
samen een onvergetelijke dag beleeft. 

Welk voorleesboek is een absolute favoriet bij de 
kinderen?

“ik zou wel een kindje lusten” van sylviane donnio 
doet het altijd goed. Kinderen houden van verhalen 
die spannend zijn, een tikkeltje stout of waarbij iets 
dreigt heel erg fout te lopen. 
Opgegeten worden, dingen die stuk gaan, op de 
grond vallen, daar smullen ze van. 

Wat vind je zo leuk aan voorlezen?

Het is een uitdaging om een groep kinderen, met elk 

hun eigen interesses, woordenschat en stemming 
van dat moment, mee te krijgen in een verhaal. 
Ze reageren heel spontaan, leven echt mee met 
de personages en vertrekken met een hoofd vol 
avonturen. 

Voorleesuurtje 
woensdag 02.02, 09.03, 20.04, 04.05 en 
01.06.2022 om 14u30 in de bibliotheek

Kerstfeestje 
‘conversatietafel nederlands'
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Binnenkort in de Zeyp

Op de KOffie MeT JO gOVaerTs
dinsdag 01.02.2022
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

pOËZieVOOrsTelling ‘Vier VrOuWen en een dicHTer’
vrijdag 25.03.2022
20u
ZoNDer PArAPlu IN De reGeN van shahryar pouyanrad met: agnes de Meester, 
an de Broeck, els Van langendonck, louisa Heine en shahryar pouyanrad.
de levensloop van shahryar intrigeert ons. de opvang en intergratie die hij kan 
genieten bij louisa en Jean, geeft hem ongeziene mogelijkheden. Hun hertaling 
van de gedichten geeft ons de mogelijkheid om iran, de Koerden, de vreemdeling, 
zijn werken, zijn zieleleven en de diverse wereld van onszelf en de vreemde te leren 
aanvoelen. als wij het werk van shahryar zonder paraplu durven tegemoet gaan, 
wordt ons haar wellicht nat van de regen, maar proeven we ook de zoetheid en 
levensnoodzakelijkheid van poëzie in onze wereld. prijs: € 8 - reservatie is verplicht. 
 

caBareT de Zeyp
zondag 13.03.2022
15u
We organiseren een vrij podium voor mensen met een talent… 
inclusief - leuk - artistiek. 
Wil jij op het podium je ding tonen, piano spelen, je lievelingstekst voordragen of 
dansen... elke deelnemer krijgt 10 minuten tijd op het podium.

schrijf je dan in via dezeyp@vgc.be
gratis - reservatie is verplicht

Cabaret
De Zeyp

vrij podium 
voor mensen met een talent
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Op de KOffie MeT JO claes
dinsdag 29.03.2022
14u
In het dagelijkse leven is jo Claes leraar Nederlands-engels. 
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

cOncerT@HOMe: ‘duO TOKÁr‘
dinsdag 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)  

cOncerT@HOMe: ‘seVaK aVaneysan‘
dinsdag 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)  
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jeugd 

filMlOKeT ‘dragOn girl‘
woensdag 16.03.2022
14u30  
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  

filMlOKeT ‘ZOO‘
woensdag 16.02.2022
14u30  
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

faMilieZOndag ‘KOKen MeT iKraM’  
zondag 06.02.2022
van 10u tot 12u
Welkom in de keuken van Ikram! 
eén keer per maand op zondag voormiddag kan je terecht in de Zeyp 
samen met je kind of kleinkind voor een (groot)ouder/kind atelier.
We maken samen tiramisuballetjes met chocolade om je vingers van 
af te likken.
Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief) - reservatie is verplicht

+5j

+6j

+7j
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 creaTieVe Kindercursussen
Tijdens de krokusvakantie Tijdens de paasvakantie

1ste week: 4 tot 8 april 

LeerLing Tovenaars - 4e, 5e en 6e leerjaar

in dit paaskampje worden de kinderen meegenomen in de wondere wereld 
van de wetenschap. Botaniek, geneeskunde, de cosmos…We duiken er diep 
in en onderzoeken hoe kunst zijn licht laat schijnen op de wetenschap. 
elke middag bereiden we met meegebrachte ingredienten een heus buffet 
voor alle deelnemers .een creatieve geest in een gezond lichaam!

Labo Loco - 1e, 2e en 3e leerjaar 

We duiken het laboratorium in en gaan aan de slag met wetenschap en 
techniek. Houtatelier, drones, 360 graden fotografie,... een waaier aan 
wetenschappelijke workshops.

Jonge onTdekkers - 1e, 2e en 3e kleuterklas

de kleuters gaan deze week ontdekken, onderzoeken en oplossen! Ze gaan 
aan de slag als echte wetenschappers en experimenteren erop los. Wie 
weet ben jij wel de volgende einstein?!

2de week: 11 tot 15 april 

de kLeine chef - 1e, 2e en 3e leerjaar

Heb jij thuis een kleine chef die graag mee in de kookpotten zit? Willen ze 
graag zelf aan de slag in de keuken en de vaardigheden leren om dit veilig 
en verantwoordelijk te doen? Of hoop je gewoon dat jouw kinderen na deze 
week elke zondag ontbijt op bed voorzien? allemaal goede redenen om 
in te schrijven voor deze kindercursus! elke dag staan we een halve dag 
in de keuken en gaan we een halve dag buiten spelen.

MuzikaLe verhaLen - 1e, 2e en 3e kleuterklas

Verhalen doen dromen, en dromen daar is elk kind toch gek op! elke dag 
ontdekken we een nieuw verhaal en brengen we het tot leven met bewegin-
gen, muziek en klanken. We maken knotsgekke geluiden die bij het verhaal 
passen, en zingen eenvoudige liedjes. Of we gaan al dansend en springend 
het verhaal uitbeelden. Wie wil mee naar muzikaal verhalenland?
in samenwerking met Jeugd&Muziek

van 28 februari tot 4 maart

sMospoTTen  
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
Tegen een deur lopen, twee verschillende kleuren sokken dragen, een gedek-
te 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.

3-5j

6-9j

INFo Prijs:  per kind: € 75 / € 15 (Paspartoe tegen kansentarief) / uit hetzelfde gezin: 2 kinderen: € 125 / 3 kinderen: € 156
 reservatie is verplicht - opvang voorzien vanaf 8u tot 17u - organisatie:  GC De Zeyp ism GC De Platoo en GC De Kroon
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faMilieTHeaTer

6m 
tot 6j

zondag 13.02.2022
14u, 15u en 16u
als kind hebben we het allemaal wel eens gedaan: onder de tafel krui-
pen, ons laten meeslepen door de gesprekken van de volwassenen, het 
vervormde geluid van hun stemmen en het getik van het bestek. in die 
schuilplaats, liggend op het tapijt, gesust door het gedempte licht, kenden 
onze denkbeeldige reizen geen grenzen.
‘Onder de de tafel’ is eerder een beleving dan een theatervoorstelling.

de voorsTeLLing (15’)  

de kinderen (en hun ouders) kruipen samen onder de grote tafel: het blad 
boven hun hoofd vormt een enorm scherm waarop de schaduwen van een 
mooi boeket bloemen te zien zijn. plots rinkelt er een belletje en wordt de 
tafel gedekt. Het publiek dat zich beneden verschuilt, is getuige van de 
metamorfose van de tafel: aan de andere kant van de spiegel, daar waar 
alles verandert, wordt een andere maaltijd opgediend, een ongebruikelijke 
maaltijd waar het absurde en de poëzie het overnemen en de kwellingen 
van alledag vrolijk door elkaar schudden. 

de Workshop (15’)  

Op lage tafels liggen verschillende papieren vormen waarmee kinderen 
(en hun ouders) het materiaal uit de voorstelling kunnen uitproberen: 
betasten, beelden associëren en verhalen vertellen. Ze kunnen ook om 
beurten onder de kleine tafel kruipen om de schaduwspellen te ontdekken 
die worden gecreëerd dankzij het tafelblad dat een scherm is geworden.

Onder de tafel capriciosa

zondag 27.03.2022
15u 
[kaprit’tsjo:za] =       
1. grillig, wispelturig, veranderlijk, zonderling, vreemd
2. Italiaanse pizza met mozzarella, gekookte ham, champignon, artisjok 
en tomaat, soms ook met olijven, basilicum en ei

Mmmm, pizza… Heerlijk toch!
Maar vooraleer je pizza op je bord belandt, leggen de ingrediënten een 
lange weg af.  de weg van zaadje tot bloem tot bodem, de weg van koe 
tot mozzarella, de weg van pitje tot olijf…

in ‘capricciosa’ brengt compagnie paprika deze lange weg tot leven. 
Op het podium staan tafeltjes waarop diverse scènes worden opgebouwd 
met rommel, afval en wegwerpmateriaal. door instant camerawerk en 
rechtstreekse projecties worden deze scènes in beeld gebracht en ver-
andert de rommel in een afgewerkt verhaal.

een woordeloze muziekvoorstelling waarin niets is wat het lijkt, of niets 
lijkt wat het is!

PrAKtIsCHe INFo Voor DeZe FAMIlIetHeAters Prijs: € 6 (volw) en € 4 (kind) - reservatie is verplicht.

Families

les Zerkiens comagnie paprika

3 j tot 
99 j
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Meer verhalen van Tanja Wentzel 
zijn te lezen op 
www.derodevalies.wordpress.com

Wat te doen in ganshoren?

Tanja Wentzel neemt ons mee op reis door Brussel.
Ze vertelt ons wat haar raakt en opvalt.

Wat valt er te beleven in ganshoren?
een nieuwe inwoner vraagt het in de facebookgroep 
van ganshoren.
niets.  Helemaal niets. 
Verhuizen.
na acht maanden hier ook nog niets ontdekt.
ga naar Jette.
Behalve wandelen in het groen, is er niets te doen.
alleen een paar activiteiten in de sporthal.
iemand vermeldt gelukkig le Villa de ganshoren én 
de Zeyp. 
en iemand schrijft: toch hou ik van ganshoren.
dat laatste geldt ook voor mij.

ik hou van de rust in ganshoren. Op de laatste dag van 
het jaar wandel ik er door de verlaten straten. Waar 
zijn de mensen? de enige beweging komt van een 
maneki neko, een witte chinese gelukskat achter een 
raam, die met zijn pootje naar me zwaait.

ik loop langs twee boekenruilkastjes: bij 
het zwembad en op het plein. alleen wat 
encyclopedieën, enkele paranormale 
romans en een vergeeld kookboekje met 
Belgische specialiteiten. 

ik werp een blik in le nelson. er schijnt een 
gezellig gelig licht in het bijna lege café. 
Twee feestelijk uitgedoste vriendinnen 
nippen van hun fluitje champagne. de 
ijsemmer staat voor hen op de tafel. Wie 
le nelson binnengaat, komt in een andere 
wereld. Mensen kennen elkaar, praten, 
staren wat voor zich uit of spelen kaart bij 
radio nostalgie. de tijd is er stil blijven staan.

Vorige zomer zat ik hier met mijn man op het terras. 
naast ons was een vrouw in het gezelschap van 
haar hondje kruiswoordraadsels aan het oplossen. 
Voorbijgangers begroetten haar, informeerden naar 

haar gezondheid. de patron deed alsof we er 
al jaren kwamen, terwijl het de eerste keer was. 
We voelden ons welkom, er hing een gezellige 
dorpse sfeer. 

ik herinner me ook een intieme namiddag in 
juli, toen ik boven het Brosellafestival in het 
groentheater een zware bui voelde hangen 
en snel de bus nam naar de boerderij van 
Theo en Jeanine in ganshoren. daar speelde 
Tuur florizoone op zijn accordeon. de regen 
kletterde op het dak van de buvette, binnen 
toverde de accordeonist wonderlijke klanken 
uit zijn instrument. 

in november ging ik mee op uitstap naar de 
Kempen. ’s Ochtends vertrokken we met een 
bus vol uitgelaten mensen. We genoten van 
de landschapsschilderijen van Jakob smits en 
dirk Baksteen, aten frieten en stoofvlees met 
abdijbier van postel, bezochten de abdij en aan 
het einde van de dag gooiden we de benen los 
bij het decaporgel in dancing Heidelicht. een 

gevarieerd programma!

Op de valreep van het jaar ging ik in de Zeyp ‘Op de 
koffie’ bij ann peuteman. de Knack-journaliste hield 
een vurig betoog over alle dingen die het ouder wor-
den zoveel beter zouden kunnen maken.

ik dacht terug aan die middag in april, tien jaar ge-
leden, toen dichter Bernard dewulf hier ‘Op de koffie’ 
kwam, bekend van ‘Kleine dagen’, zijn prachtige 
stukjes over gezinsgeluk. ik las zijn columns zo graag. 
na afloop sprak ik hem aan. Mocht ik hem eens een 
tekst van mij sturen? Hij vond hem mooi en moedigde 
me aan. ik kreeg wat zelfvertrouwen, begon een blog. 
We bleven elkaar graag lezen en schrijven.

Zo blij was ik toen ik hem kon vertellen dat ik ook een 
column kreeg, in het krantje van de Zeyp. de plek waar 
we elkaar hadden leren kennen. 

dit stukje leest hij niet meer. net voor Kerstmis 
stierf Bernard, veel te vroeg. ik voel me verdrie-
tig, maar ook immens dankbaar omdat ik hem 
mocht ontmoeten. 

in ganshoren, waar zo weinig te beleven valt.
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Het 1083ste kostuum van Manneken-pis
ganshoren schenkt een originele creatie vol verwijzingen naar de geschiedenis van de gemeente

intervieW

in december vorig jaar ontving de gemeente ganshoren het voorstel om het 1083ste kostuum aan Manneken-pis te schenken. enerzijds als verwijzing naar 
de gemeentelijke postcode, anderzijds om onze banden met de stad brussel aan te scherpen. het zal tevens de eerste keer zijn dat het brussels ketje een 
kostuum uit ganshoren krijgt aangemeten. enkele ambachtslieden en creatievelingen uit ganshoren en brussel kregen de vraag mee te werken aan dit mooie 
project. de voorbereidende tekeningen van het kostuum werden gemaakt door helene Lespagnard.

We vragen aan philippe debroe, cultuurbeleidsco-
ordinator bij de gemeente ganshoren, om uitleg.

Philippe, kan je ons wat meer vertellen over hoe 
het kostuum eruit zal zien?

in het kostuum zitten tal van verwijzingen naar de 
kenmerkende elementen en geschiedenis van onze 
gemeente. Zo is het wapenschild van ganshoren 
een belangrijke inspiratiebron. Het toont de figuur 
van Maarten, een jonge romeinse soldaat die zich 
tot het christendom bekeerde, op het moment dat 
hij op een winterdag een naakte, verkleumde zwer-
ver ontmoet. Hij stopt zijn paard, trekt zijn zwaard 
en snijdt zijn mantel doormidden om deze met 

hem te delen. Manneken-pis zal dus een deelbare 
mantel en een zwaard dragen.

Twee andere elementen die we terugvinden in het 
ontwerp zijn de gans en het moeras. Het moeras 
van ganshoren is een halfnatuurlijk gebied dat 
in 1995 beschermd werd omwille van zijn weten-
schappelijke, esthetische en historische waarde. 
Het maakt de reputatie van een groene gemeente 
waar en vormt de favoriete wandelplek voor elke 
ganshorenaar op zoek naar groen en rust. Het 
kostuum onder de mantel krijgt een groen-bruine 
tint, naar de kleuren van het moeras. Op de broek 
van Maarten wordt heel wat fauna en flora van 
het moeras geborduurd. de mantel wordt rood 
en geel, geïnspireerd door de kleuren van het 
gemeentewapen. 

Wanneer zal Manneken-Pis het kostuum dragen?

de plechtige ceremonie voor de overhandiging 
wordt voorzien op zaterdag 12 februari 2022. Het 
nieuwe kostuum wordt op het stadhuis van Brus-
sel geschonken door een ganshorense delegatie. 
na het ceremoniële gebeuren, volgt er een korte 
optocht richting Manneken-pis met la nouvelle 
Harmonie Bruxelloise d’accordéons, onder leiding 
van piet Maris. intussen heeft de officiële aankleder 
Manneken-pis in zijn nieuwe outfit gestoken, die 
op dat moment nog afgeschermd wordt door een 
vlag. pas wanneer men de hymne van Manne-
ken-pis aanheft, 
wordt het nieuwe 
kostuum onthuld. 
na de ceremonie 
draagt Manne-
ken-pis de hele 
dag zijn nieuwe outfit, die vervolgens de collectie 
van het stadsmuseum vervoegt.

Kan het publiek het creatieve proces volgen?

Van 26 januari tot 7 februari kan je in de inkomhal 
van het gemeentehuis een kleine tentoonstelling 
bezichtigen. deze zal het ontwerp- en maakproces 
belichten.
en op 12 februari 2022, om 11u30, is iedereen 

van harte welkom voor het 
stadhuis van Brussel. Wil je 
deelnemen aan de optocht 
naar Manneken-pis? neem 
dan snel contact op met de 
dienst nederlandse cultuur: 

nederlandse.cultuur@ganshoren.brussels.

Twee andere elementen die we 
terugvinden in het ontwerp zijn de 
gans en het moeras. 
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alle info 
kan je opvragen via 

dienst nederlandse cultuur: 
nederlandse.cuultuur@ganshoren.brussels

Van 26/1 tot 7/2 

teNtooNstellING
in de inkomhal van het Gemeentehuis

Zaterdag 12 februari 2022, 
om 11u30

PleCHtIGe CereMoNIe
aan het stadhuis van Brussel. 
Iedereen is welkom

Wie maakt het kostuum?

naaiwerk volgens het patroon 
van Manneken-pis: régine poivre

borduurwerk: emma huoso

vervaardiging kleine gans: Mccloud zicmuse

vervaardiging zwaard: olivier rose

vervaardiging hoed: brigitte van de velde

andere accessoires: Jacqueline Moritz

voorbereidende tekeningen: 
helene Lespagnard
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uit de oude doos

erfgOedBanK gansHOren 
presenteert

Mut pelaan

de reuzin Mut pelaan poseert plechtig met haar peter Julien de Witte en meter Maria 
droeshout-seeuws aan de hoofdingang van het gemeenschapscentrum de Zeyp.

Mut pelaan was een vrouw die door de goegemeente beschouwd werd als een tove-
nares. Ze woonde in een klein huisje over de boerderij Het Heideken. de naam ‘Mut 
pelaan’ kan vermoedelijk een soort verbastering zijn van Mut = Moe(ke), Moeder en 
pelaan = (van het) plein, het pleintje voor het Heideken.

de reuzin is een creatie van Karel Van ransbeeck, poppenspeler en -maker van het 
Mechels poppentheater de spiegel. Ze werd gedoopt op zondag 23 april 1989, naar 
aanleiding van de koerswedstrijd ‘1000 km van ganshoren’. na enkele optochten en 
verschijningen, stierf Mut pelaan al gauw een stille dood. Haar hoofd is vandaag het 
enige overblijfsel van de 4m50 hoge constructie.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. EFTE00262, 1989

Het oude treinstation van ganshoren

Zicht op het voormalige spoorwegstation van ganshoren langs de nu nog 
bestaande spoorlijn die Brussel verbindt met dendermonde. dit station werd 
geopend op 15 november 1881. Het bevond zich aan de grens met Jette, ter 
hoogte van de huidige spoorweg- en voetgangersbrug over de Tentoonstel-
lingslaan, op het einde van de antoine Baeckstraat. Het station en het ach-
terliggend volkscafé van de tonnenmaker ‘in de volle pot’ werden afgebroken 
bij de aanleg van de Tentoonstellingslaan.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. EFTE00156, jaren 1950

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.

de beeldenbank www.erfgoedbankbrussel.be, een initiatief van de erfgoedcel Brussel en de Vgc, toont het 
particuliere erfgoed van families, verenigingen en kleine erfgoedorganisaties. de vrijwilligers van erfgoedbank 
ganshoren selecteerden de merkwaardigste beelden en delen ze op deze pagina.
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diensTencenTruM de rOTOnde
een warme plek waar buren elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen

WaT is er Op de Buis??
dinsdag 08.03.2022 van 13u30 tot 15u 
Ben je nieuwsgierig wat er getoond zal worden op het grote tv-scherm in onze ontmoetings-
ruimte… Wij hebben een gevarieerd programma aanbod voor jullie in petto. We lichten alvast 
een tipje van de sluier voor de life uitzending van 8 maart 2022 rechtstreeks vertolkt vanuit 
BOZar: ‘sing en swing’. Tijdens dit interactief concert kunnen we onze stem laten horen en 
meezingen met grote werken uit de symfonische muziek. de bewegingen en melodieën kunnen 
vooraf ingeoefend worden. Voor meer informatie neem contact met ons op.
Prijs: gratis. Inschrijving bij het Dienstencentrum De rotonde, tel. 02/422 00 50, Cst vereist
De eerst volgende data waarop we weer iets tonen op de buis zijn:  24.02 en 31.03.2022

icT HeT nieuWe nOrMaal
dinsdag 10.02, 17.02, 24.02, 10.03, 17.03 en 24.03 
van 9u30 tot 12u30
smartphones en tablets ze zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het nieuwe 
normaal, mogen we dit wel noemen. Wij helpen je graag op weg, met behulp van deze cursus. 
Wifi, mobiele data, contactpersonen beheren, iets zoeken op internet, goedkoop bellen, sms’en, 
Whatsapp, app’s installeren, en nog veel meer! let op: voor de cursussen is een eigen toestel 
noodzakelijk! Organisatie: ism cVO lethas
Prijs: € 30 cursusgeld + € 5 lesmateriaal, inschrijving rechtstreeks bij CVo lethas of neem contact 
met ons op, tel. 02/422 00 50, Cst vereist

saMen eTen 
dinsdag 01.02, 15.02, 01.03 en 15.03
gezellig, lekker én gemakkelijk!
samen tafelen, dat smaakt naar meer! in de rotonde kan je 2x per maand komen genieten 
van een afhaalmaaltijd, de zogenaamde Take away! We zullen maaltijden bestellen bij lokale 
traiteurs en laten leveren bij ons in de rotonde. italiaans, chinees, Thais, sushi … of misschien 
gewoon een pakske friet! Heb je andere ideetjes, laat het ons weten!

Voor 01/02 hebben we heerlijke pizza, op 15/02 bieden we Tong in Madeira saus, voor de maand 
maart moeten we het menu nog samenstellen.
Prijs: à la carte. Inschrijving bij het Dienstencentrum De rotonde, tel. 02/422 00 50, Cst vereist
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intervieW

Vereniging in de kijker
KWB - greta Vanderlinden
Hallo Greta. Stel je jezelf eens even voor.

ik ben greta Vandenlinden. professioneel ben ik 
actief voor de Welvaartkapoen in sint-Jans-Molen-
beek, een sociaal geëngageerde welzijns-vzw met 
verschillende deelwerkingen.

ik sta mee in voor de organisatie van het sociaal 
restaurant. Heel aangenaam en nuttig werk! Van 
kindsbeen af heb ik ook in Molenbeek gewoond en 
ben ik er naar school gegaan. in 1984 ben ik verhuisd 
naar ganshoren.

Je hebt dus een zeer sterke band met Brussel!

Ja, geboren en getogen!
de kinderen gingen naar basisschool de goudenre-
gen. aan de schoolpoort legde ik de eerste contacten 
met philippe Kempeneers, toen al heel actief bezig 
met de KWB. We kwamen elk jaar naar de startavond, 
maar daar bleef het lang bij. 

Jarenlang en nog ben ik verbonden aan chiro Jijip-
peke van Molenbeek. Zelfs na de tijd van actief lei-
dinggeven zijn de activiteiten oor de ‘oudgedienden’ 
daar altijd blijven doorgaan. We zijn een heel actieve 
groep. superplezant! Weekendjes en andere ludieke 

uitjes komen regelmatig voor!

Het succes van scouts, chiro en 
andere jeugdverenigingen is altijd 
evenredig en zelfs in stijgende lijn 
geweest. Op zich is dat eigenlijk 
toch ook een fantastisch verhaal 
dat de jeugd hier al decennia 
schrijft. Het is één van de grote 
basissen van het andere vereni-
gingsleven 

in Brussel en het gan-
se land.

na een hele tijd trokken philippe Kempe-
neers en guy devroede, ook heel actief, 
me toch over de streep om mee na te 
denken over de activiteiten voor de KWB, 

en dan ben ik erin gerold.

Waar staat KWB voor?

KWB was ooit tegenhanger van KaV, maar dan voor 
de mannen. Maar de KWB is vooral een actieve 
vereniging met een waaier aan interessante ac-
tiviteiten: ontspanning, debatavonden, sport, en 
uitstappen voor het hele gezin. KWB is een open 
activiteitenvereniging waar je je lid van kan maken, 
maar het hoeft niet. Je kan gerust enkel aansluiten 
voor een enkele activiteit die je aanspreekt.

populair zijn de kookactiviteiten in de Zeyp. nu heb-

ben we bijvoorbeeld een ‘kook- en inleefavond’, een 
originele kookles waarin koken én inleving een rol 
spelen. een ervaringsdeskundige uit de welzijnszorg 
neemt ons op zo’n een avond al doende mee in haar 
levensverhaal. 

We wisselen eigen activiteiten af met andere die 
door het verbond in elkaar worden gestoken. 

Staat de afdeling in Ganshoren op eigen benen 
dan?

ganshoren heeft nog een groep apart. Wij werken wel 
vaak samen met de afdeling ‘laken-Jette’, één van 
de grotere groepen. Wij zijn met een veertigtal leden.

We proberen ook samenwerkingen aan te gaan. 
Tijdens een jaar hebben we de ‘zaklampentocht’ 
en bijvoorbeeld een andere wandeltocht die we 
gericht opentrekken naar jonge gezinnen, en dat 
is steeds een groot succes.Wij organiseren onze 
zaklampentocht samen met de scouts en chiro, altijd 
een gezellige boel! en dan hopen we uiteraard dat er 
mensen ook de weg vinden naar de KWB.

en ja, ook een georganiseerde trappistenavond 
trekt wel wat volk. alles hangt af van het thema dat 
we bepalen. 

Worden jullie gesubsidieerd?

Wij krijgen projectsubsidies van de Vgc, en een 
beetje van de gemeente.

We zijn een heel actieve groep. 
superplezant! Weekendjes en andere 
ludieke uitjes komen regelmatig voor!
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Hoe hebben jullie Corona ervaren? Is het gelukt contact te blijven 
houden met de leden?

na de derde golf kruipen we nu heel stilletjes uit een diep dal. We 
proberen weer wat zaken te organiseren, net als iedereen, maar het 
is zeer moeilijk.

Voor de gekende activiteiten zal er welk volk komen opdagen, allemaal 
activiteiten die anderhalf jaar zijn opgeschoven, maar het is allemaal 
onduidelijk wat er staat te gebeuren. Voor onze activiteiten maken we 
sowieso gebruik van het covid save Ticket, voor onze veiligheid. Maar 
het is inderdaad weer een drempel voor mensen om deel te nemen, 
om buiten te komen en contacten te leggen.

de mensen die wel komen opdagen geven wel aan dat zij het gebruik 
ervan appreciëren. Het is een stukje zekerheid, een stuk garantie van 
de bescherming van onze mensen die ons vertrouwen, dus wij zijn 
streng in het gebruik ervan bij onze activiteiten. 

Maar we komen er wel uit. daar ben ik zeker van!

Dat is zeker!  Bedankt Greta.

alle info kan je vinden via www.kwbganshoren.be

nederlandsTalige 
BiBliOTHeeK
VOOrleZen VOOr KleuTers
Wo 02.02, 09.03, 20.04, 04.05 en 01.06.2022 
om 14u30 in de bibliotheek
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.  

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

3-5j

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.  info - inschrijvingen: dezeyp@vgc.be

  oP Het ProGrAMMA  
  •  4 mei:  gezond (op)voeden 
	 	 •  1 juni:  praten met kinderen, geen eenrichtingsverkeer 
	 	 •  6 juli:  bewegen met baby’s en peuters

Kind en geZin
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VriJ aTelier de Zeyp
■  amateurkunst ganshoren 
elke zaterdagvoormiddag komen de amateurkun-
stenaars 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:  yvon cardona  (0475 32 66 24)

OKra
■  Ontmoetingsnamiddag

elke 3de woensdag van de maand - 14u  

u kunt genieten van onze gezellige open ontmoetings-
namiddagen 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. 
Okra medewerkers gezocht! Wie wil meewerken, een 
handje toesteken, ideeën aanbrengen... Hartelijk 
welkom in het bestuur! We zijn op zoek naar dapperen 
die ons met pittige ideeën willen verrassen en deze 
uitwerken.

info: emilienne Van de gucht (02 428 21 00), 
flemdevos@gmail.com of annette ameryckx 
(02 465 98 88), an.ameryckx@outlook.be   

feMMa
■  Breicafé + naaisalon

Maandelijks op dinsdag - 19u30 tot 22u

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, 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

KWB
■  pierewaaien met Bruegel

Zondag 13.03 - 14u aan bowling crosly

pieter Bruegel de Oude woonde vanaf 1563 tot aan zijn 
dood in de Brusselse Marollen. Brussel en omstreken 
waren vanaf toen een inspiratiebron voor zijn werk. 
gids Kaat Bauters wandelt met ons door de Marollen 
met Bruegel als rode draad. Welke tekenen van de 16e 
eeuw vinden we terug in het straatbeeld? Wat hebben 
de werken van Bruegel ons hierover te vertellen? Welke 
lijnen kunnen we trekken tussen toen en nu?
afspraak op zondag 13 maart om 14u aan de ingang 
van bowling crosly op de Keizerslaan (kruispunt 
Keizerslaan-cellebroersstraat, op wandelafstand van 

KWB: Pierewaaien met Bruegel

Vrijdag 11.02 om 20u in gc de Zeyp

de langVerWacHTe derde sHOW Van erHan deMirci
pure HuMOr
druk, druk, druk... Het standaardantwoord als je iemand vraagt hoe het gaat. Maar doen we dit 
ons zelf niet aan door én carrière te willen maken, 3 hobby’s te hebben, aan zelfontplooiing te 
doen en een gezin te runnen. neem even wat gas terug en geniet van anderhalf uur quality-time 
door naar deze voorstelling te komen.
focus Knack over Wa Make: in Wa Make? bewijst stand-upper erhan demirci een getalenteerd 
publieksmenner én acteur te zijn. Met het hart op de juiste plaats.
regie: Han coucke 
een organisatie van KWB Ganshoren ism GC De Zeyp

stand-up comedy erHan deMirci 
‘doe rustig’

© CherryBlossom D Photography

het centraal station). prijs: € 5 p.p. (ledenbonnetjes 
KWB ganshoren zijn geldig). info: philippe Kempeneers 
(02 465 89 41), guy devroede (0477 31 68 31) 

uit het verenigingsleven
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KWB
■  Op zoek naar 
 de rechtvaardige rechters  
 in gent 

Zondag 20.03

in de nacht van 10 op 11 april 1934 verdwenen in 
gent twee panelen van het lam gods-retabel. eén 
van de twee panelen is teruggegeven, het andere 
is nog steeds spoorloos: de rechtvaardige rech-
ters. een decennialangdurende zoektocht naar dat 
paneel is nog steeds aan de gang…
Tijdens deze wandeling laat stadsgids dirk Van 
nieuwenhuyze ons die beruchte diefstal herbele-
ven, gaan we op zoek naar mogelijke vindplaatsen 
in gent en horen we waarom die locaties zo veel-
belovend waren of zijn.
is al concreet: zondag 20 maart 2022 - gegidste 
wandeling van 1,5 km in ongeveer 2 uur. Meer 
info (deelnameprijs, plaats van afspraak, extact 
startuur…): hou de website www.kwbganshoren. 
in de gaten, of mail naar kwb.ganshoren@gmail.
com om verwittigd te worden.

■  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 donder-
dag 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)

info: philippe Kempeneers (02 465 89 41), 
Bart Vandecasteele (0497 13 90 93), 
kwb.ganshoren@gmail.com. 

VTBKulTuur 
audiovisuele reportage ‘Zuid afrika’
donderdag 17.03.2022 om 14u in gc de Zeyp

een VOOrsTeling Van edgard Jespers 
Zuid-afrika wordt dankzij haar talrijk afwissende landschappen en innemende volkeren zachtmoedig 
beschreven als ‘de regenboognatie’, een diversiteit die ze volmondig omarmt. 
Het is een epische land op het puntje van een epische continent. Hier vind je een overvloed aan buiten-
gewone nationale parken en wild life, een heerlijke culinair aanbod en fantastische wijngaarden, een 
bruisende nachtleven en zonovergoten dag uren. Zelfs onweersbuien zijn hier onbeschrijflijk mooi en 
impressionant net zoals de sterrenhemel boven de Karoo, de majestueuze drakensbergen en de 2798 km 
lange, opvallende kustlijn. 
samen schrijven ze jouw verhaal zoals je het allicht nergens anders op de wereld beleven kan. apartheid 
is deel van het verleden. de welkom die je hier krijgt is zo warm dat het elke weerstand die je zou kunnen 
opperen meteen wegsmelt en je laat verlangen om langer te blijven en meer ontdekken. dus, zorg ervoor 
dat je niet op een dagje ziet bij je planning of je op zijn minst een volgende reis voorziet.

prijs: gratis (een kopje koffie/thee). inschrijven via dc de rotonde.
Organisatie: vtb Kultuur ganshoren i.s.m. dienstencentrum de rotonde en gc de Zeyp

uit het verenigingsleven
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agenda

ag e n da  d e  Z e y p

wekelijks
Maandag • Qi-gong in de rotonde

• spelletjesnamiddag
    in dc de rotonde

dinsdag (stoel)gymnastiek 
in dc de rotonde

WOensdag • Tekenlabo (7-15j)
• Theateratelier (7-12j) 
• spelletjesnamiddag
    in dc de rotonde

dOnderdag conversatietafel nl

VriJdag speel je Vrij

ZaTerdag • Multimove (3-6j) 
• Afro-fanfare (6-16j) 
• Pilates 
• start to run

ZOndag

AlGeMeNe VeRGADeRiNG 
De Zeyp

dinsdag 15 MaarT om 20u

fysiek of digitaal
uitnodiging volgt later.

NoteeR ReeDs iN je AGeNDA
WO 20.04 Voorlezen voor kleuters in de bib

di 26.04 concert@home: Veerle pollet

WO 27.04 filmloKeT: dumbo

di 03.05 Op de KOffie  yasmina el Messaoudi

WO 04.05 Voorlezen voor kleuters in de bib

WO 18.05 filMlOKeT  paw patrol: de film

di 31.05 cOncerT@HOMe  ensemble Tempus

Kind en gezin Zittingen: 
raadplegingen op dinsdag en 
soms op donderdag, tel. 078 150 100

filMlOKeT ‘ZOO’

VAN 01.02 tot 28.02
di 1 • Op de KOffie met Jo govaerts

• saMen eTen in dc de rotonde

WO 2 VOOrleZen  voor kleuters in de bib

dO 3 conversatiegroep

Vr 4

Za 5

ZO 6 FAMIlIeZoNDAG ‘Koken met Ikram’

Ma 7 schoolvoorstelling

di 8 schoolvoorstelling

WO 9 schoolvoorstelling

dO 10 cursus ‘sMarTpHOne/TaBleT’ 
in dc de rotonde

Vr 11 sTand-up cOMedy met erHan deMirci 
‘doe rustig’

Za 12

ZO 13 FAMIlIetHeAter ‘onder de tafel’

Ma 14 Hobbybijeenkomst in dc de rotonde

di 15 saMen eTen in dc de rotonde

WO 16 filMlOKeT  Zoo

dO 17 • cursus ‘sMarTpHOne/TaBleT’ 
   in dc de rotonde
• BingO in dc de rotonde

Vr 18 schoolvoorstelling

Za 19 ZAKlAMPeNtoCHt

ZO 20

Ma 21

di 22 • cOncerT@HOMe  duo Tokár
• Wandelen met dc de rotonde

WO 23

dO 24 concert Muziekacademie Jette

Vr 25

Za 26

ZO 27

Ma 28 • Kindercursussen
• Hobbybijeenkomst in dc de rotonde

VAN 01.03 tot 28.03
di 1 • Kindercursussen

• saMen eTen in dc de rotonde

WO 2 Kindercursussen

dO 3 Kindercursussen

Vr 4 Kindercursussen

Za 5

ZO 6

Ma 7

di 8 ‘WaT is er Op de Buis’ in dc de rotonde

WO 9 VOOrleZen voor kleuters in de bib

dO 10 cursus ‘sMarTpHOne/TaBleT’ 
in dc de rotonde

Vr 11

Za 12

ZO 13 CABAret De ZeYP

Ma 14 Hobbybijeenkomst in dc de rotonde

di 15 • algemene Vergadering de Zeyp
• saMen eTen in dc de rotonde

WO 16 filMlOKeT  dragon girl

dO 17 BingO in dc de rotonde

Vr 18

Za 19

ZO 20

Ma 21

di 22

WO 23

dO 24 • audiovisuele reportage ‘Zuid afrika’
• cursus ‘sMarTpHOne/TaBleT’ 
   in dc de rotonde

Vr 25 pOËZieVOOrsTelling ‘Vier vrouwen en 
een dichter’

Za 26

ZO 27 FAMIlIetHeAter ‘Capriciosa’

Ma 28 Hobbybijeenkomst in dc de rotonde

di 29 • Op de KOffie met Jo claes
• cOncerT@HOMe  sevak avaneysan
• Wandelen met dc de rotonde

WO 30

dO 31
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Heb je zelf een berichtje voor op ons prikbord?
Mail het door naar: dezeyp@vgc.be

ZaKlaMpenTOcHT
za 19.02.2022

18u45 aan Jeugdhuis Tongeluk

KWB, scouts, chiro en davidsfonds van ganshoren teke-

nen 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.  

afspraak: Jeugdhuis Tongeluk, bosstraat 10 in ganshoren

organisatie: kWb ganshoren 

ism scouts, chiro, davidsfonds 

en Jeugdhuis Tongeluk, 

afd. ganshoren en gc de zeyp
6-12j

We zijn steeds op zoek 
naar animatoren 

voor onze kinderanimatie!
Wil je meer weten? Contacteer ons 

dezeyp@vgc.be, 02 422 00 11 of 
spring eens binnen!
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Onder de Tafel
van les Zerkiens

prijs: 6 (volw) en 4 (kind)
reservatie verplicht 

Toegankelijk op vertoning 
van een covid safe Ticket (csT)

faMilieBeleVing

voor 
kinderen van 
6 maanden

tot 6 jaar

zondag 13.02.2022
om 14u, 15u en 16u
in de zeyp

voorstelling met workshop 


