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Beste lezer, 
dat de turbulente tijden nog niet over zijn, is ondertussen duidelijk. dat het op veel mensen 
weegt, is een zekerheid. dat we terug samen kunnen komen en elkaar ontmoeten, is een zegen.

Wie troost of afleiding zoekt in muziek, woorden, beweging, beelden of gebaren is de komende 
maanden opnieuw zeer welkom in ons huis. We programmeren fijne voorstellingen, workshops 
en ontmoetingsmomenten. nieuw is het ‘beeldatelier voor ketten’: een creatieve ontdekkings-
reeks voor kinderen van 6 tot 8 jaar. 

naast jonge kunstenaars ontvangen we binnenkort ook volwassen, professionele kunstenaars 
in onze straat. in het voormalige rusthuis in de Van Overbekelaan zullen zo’n 45 kunstenaars 
hun atelier hebben de komende drie jaar. Je leest er meer over in deze krant.

dit jaar viert Brussel 100 jaar tuinwijken. Het weekend van 14 en 15 mei is het feest in de 
tuinwijken in het westen van Brussel, en dus ook in ganshoren. Op zaterdag en zondag bruist 
het op het sorbeboomplein, het Homeplein en eeuwfeestsquare. de inwoners houden een 
brocante, zorgen voor kinderspelen, workshops rond het bouwen van een insectenhotel, een 
zaden- en plantenuitwisseling en meer. gc de Zeyp, dienst nederlandse cultuur, de rotonde 
en de nederlandstalige bib ondersteunen het feest en zorgen voor catering, een bar, live 
muziek en voorleesmomenten. de volledige programmatie kan je vinden op www.dezeyp.be.

in het kader van het project ‘100 jaar tuinwijken’ maakte illustratrice Karolina szejda tekeningen 
van enkele bewoners van onze tuinwijken. Op donderdag 12 mei opent haar expo in de Zeyp, 
met een receptie en een concert. Je bent van harte welkom! 

Tot snel,

Team gc de Zeyp

WedsTriJd
3 X 2 tickets voor 
‘Op de koffie met Yasmina el Messaoudi’

in de Zeyp kan je komen genieten van een 
reeks lezingen ‘Op de koffie’.

Op dinsdag 3 mei om 20u komt Yasmina 
el Messaoudi, journalist bij radio 2, haar werk 
voorstellen, o.a. ‘straatkat’, een aangrijpend 
en openhartig debuut over opgroeien tussen 
twee werelden.  

Wij geven 3 x 2 tickets weg voor deze fijne 
avondlezing. stuur snel een mailtje naar 
dezeyp@vgc.be met als titel ‘Wedstrijd 
april ‘22’. een onschuldige hand zal de 
winnaars loten.



Zeypkrant  /  3 - 

de zeypteruGBlik

‘Muziek in de klas’
in gc de Zeyp

Op de koffie met 
Jo govaerts in gc de Zeyp

in de KiJKer
100 jaar tuinwijken en expo Karolina
interview met Karolina szejda

Kan je jezelf kort voorstellen?

ik ben Karolina szejda, een 26-jarige striptekenaar en 
kunstleerkracht. ik ben in polen geboren, maar leef al 
sinds mijn zesde in Brussel. 

Waar werk je momenteel aan?

ik werk momenteel aan het project 100 jaar tuinwijken 
waarbij we de bewoners van de tuinwijk sorbeboom 
en Home plein leren kennen. Zij praten over hun wijk 
en ik teken ze ondertussen.

familiebeleving 
‘Onder de tafel’ in gc de Zeyp

Vernissage 
expo Karolina Szejda 
donderdag 12 mei
om 19u in GC De Zeyp

Vertel iets meer over je expo die in De Zeyp zal 
doorgaan

de expo zal drie van mijn projecten tentoonstellen: 
de originele tekeningen/ vergrootte prints en voor-
bereidende schetsen voor mijn graphic novel Tram 5 
(Oogachtend, 2020) en voor mijn kinderboek donutdag 
(studio sesam, 2022). daarnaast zullen er in de foyer 
geschilderde portretten van de tuinwijkbewonders 
te zien zijn.

Kan je iets meer vertellen over deze tekening die je 
maakte van een tuinwijkbewoonster?

dominique is een van de bewoners uit de tuinwijk 
en heeft een even interessante persoonlijkheid als 
interieur vol kleurtjes en mooie (en zelfgemaakte) 
kunstwerken. dit is de allereerste tekening die ik maak-
te. Het is nog even zoeken naar de gepaste techniek. 
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Binnenkort in de zeyp: jeuGd

filMlOKeT ‘duMBO’  

woe 27.04.2022
14u30
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  

+7j

filMlOKeT ‘paW paTrOl: de filM‘
woe 18.05.2022
14u30
Regie: Cal Brunker - USA/Canada - 2021 - 1u 28min - NL gesproken
de paW patrol is goed op dreef! Wanneer hun grootste rivaal, Humdinger, bur-
gemeester 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 bond-
genoot, 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  

+6j

WOrKsHOp linO en prenTen(BOeKen) VOOr JOngeren
woe 04.05.2022 
14u
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  

7-10j
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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 Ma-
gazine en flair, en maakte jarenlang reportages voor libelle.
in het najaar van 2021 verscheen ‘straatkat’, een aangrijpend en openhartig 
debuut over opgroeien tussen twee werelden.  
Prijs: € 6 / € 5 (leden organiserende verenigingen) / € 2 (Paspartoe tegen 
kansentarief). Organisatie:  GC De Zeyp, DC De Rotonde, Nederlandstalige Bibli-
otheek, Davidsfonds, Willemsfonds en Cultuursmakers - afdelingen Ganshoren

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-sop-
raan 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, klas-
sieke 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 arabi-
sche muziek. Prijs: € 10 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief)  
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diensTencenTruM de rOTOnde
een warme plek waar buren elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen

infOsessie ‘VOOrafgaande ZOrgplanning & WilsVerKlaringen’
donderdag 21.04.2022 van 14u tot 16u
praten over het levenseinde is niet gemakkelijk. Toch is het goed om dit wel te doen, zodat je 
zorgverleners en je familie weten wat voor jou belangrijk is. door op voorhand met hen te spreken 
over welke zorg je aan je levenseinde wel of niet meer wil, worden jouw keuzes ten allen tijde 
gerespecteerd, ook als je niet meer wilsbekwaam zou zijn. Het is mogelijk om al je wensen rond 
je toekomstige (levenseinde)zorg neer te schrijven in wilsverklaringen. aan de hand van een in-
teractieve infosessie met tal van voorbeelden willen we je goed informeren over je mogelijkheden 
om nu een zorgplanning te maken voor later. Voor elke deelnemer wordt een brochure met de 
correcte wilsverklaringen voorzien. 
Ism Forum Palliatieve Zorg.  Info:  Dienstencentrum De Rotonde, tel. 02/422 00 50

cursus sMarTpHOne / TaBleT
maandag 25.04, 02, 09, 16, 23 en 30.05 
09u30 tot 12u30
noodzakelijk geworden in onze samenleving. Wij helpen je op weg dankzij deze cursus. Wifi, 
mobiele data, contactpersonen beheren, iets zoeken op internet, goedkoop bellen, sms’en, 
Whatsappen, het installeren van handige app’s en nog veel meer! let op: voor de cursussen is 
een eigen toestel noodzakelijk! 
Ism CVO Lethas.  Info en inschrijving:  Dienstencentrum De Rotonde, tel. 02/422 00 50

ga Je Mee naar Zee ? 
Maandag 16.05 tot en met vrijdag 20.05.2022  
Op vakantie samen met 3 lokale dienstencentra, aksent, de rotonde en lotus. naar de panne een 
gezellige kuststad waar veel te beleven valt. een prachtig strand, vele winkels, een heerlijke dijk met 
alombekende duinen om te wandelen. Ontspannen in het charmante parkhotel met een heerlijke tuin 
én op wandelafstand van de zee. de lichte kamers zijn comfortabel, uitgerust met eigen badkamer en 
douche. er is een bar en een veranda met prachtig uitzicht op de tuin, waar je kan genieten uit een 
selectie van Belgische bieren en fijne wijnen, en thee en koffie. Hier alvast een greep uit het aanbod aan 
animatie ter plaatse; een kennismakingsavond, een filmavond, ochtendgymnastiek, gegidste rondrit, 
een dansavond. Onthoud vooral geniet van het zeetje, ontspan en…  weet dat alles kan maar niets moet!
Meer info : Dienstencentrum De Rotonde tel. 02/420 00 50

Binnenkort
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nederlandsTalige BiBliOTHeeK
VOOrleZen VOOr KleuTers
Wo 20.04 en 01.06.2022 in de bibliotheek
Wo 04.05 bij Theo & Jeanine (Dendermondestr. 122, 1083 Ganshoren)

om 14u30
elke week organiseren we een activiteit voor kinderen die het nederlands wel beheersen maar 
wat extra oefening kunnen gebruiken. geen les zoals op school, wel een speelse manier om 
in contact te komen met nederlands buiten de schooluren. prijs: gratis.  

open:  •  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

Kind en geZin
Oudercafé VOOr Ouders MeT BaBY’s en peuTers
1 x per maand op woensdag: 04.05, 01.06 en 06.07 
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:   Gezonde (op)voeding
 gestructureerd en op vaste tijdstippen eten is belangrijk. Maar hoe pak je dat concreet aan?  ‘s Ochtends kan het vaak druk zijn binnen een gezin. 

Kinderen klaarmaken voor school, jezelf klaarmaken voor het werk,... Hoe zorg je ervoor dat het hele gezin toch gezellig samen aan tafel het ontbijt kan 
nuttigen? Welk effect hebben snoepjes op ons lichaam en wat is het belang van vezelrijke producten?

 Tijdens het oudercafé bespreken we deze situaties op een gezellige en ludieke manier en wisselen we ervaringen en tips uit over gezonde (op)voeding.
• 1 JUNI:   Multimedia in de opvoeding 
 Multimedia is niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken en wordt een steeds groter deel van het leven van kinderen. als ouder is het niet steeds 

makkelijk om hier mee om te gaan. aan deze nieuwe media zijn een groot aantal voordelen verbonden, maar helaas ook heel wat gevaren. Tijdens dit 
oudercafé nemen we enkele populaire media onder de loep. We bespreken hoe je kinderen kan begeleiden bij het surfen, e-mailen, chatten, sociale 
netwerksites, videosites en gamen. er wordt ruimte geboden om vragen omtrent dit thema te beantwoorden.

• 6 JULI:   bewegen met baby’s en peuters
 Beweging is belangrijk, maar hoe doe je dat juist met jonge kinderen? Kom langs en ga mee aan de slag! een bewegingsatelier voor ouders met kinderen. 

Binnenkort
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 creaTieVe Kindercursussen
Tijdens de Zomervakantie

INFO Prijs:  per kind: € 75 / € 15 (Paspartoe tegen kansentarief) / Uit hetzelfde gezin: 2 kinderen: € 125 / 3 kinderen: € 156
 Reservatie is verplicht - Inchrijven kan vanaf 20 april om 15u. Opvang voorzien vanaf 8u tot 17u 
 Organisatie:  GC De Zeyp ism GC De Platoo en GC De Kroon

4 tot 8 juli 

Mini kunstenaars - Geboortejaar 2018-2019

een kampje voor de allerkleinsten onder ons. Voor alle kinderen die dit 
jaar gestart zijn in de onthaalklas en de 1ste kleuterklas.
in de voormiddag gaan we creatief aan de slag! schilderen, kleuren, 
tekenen, vouwen, plakken. echte kleine kunstenaars die op het einde van 
de week hun kunstwerken tentoonstellen voor de ouders en grootouders.
in de namiddag trekken we (met goed weer) naar buiten. We ontdekken 
nieuwe spelletjes om samen te spelen.

Het VerkleeDpartijtje - Geboortejaar 2016-2017

We lezen samen het kinderboek Het Verkleedpartijtje’ van laurence 
Bourguignon. dit gebruiken we tijdens de speelweek als thematisch 
verhaal. “grote Wolf is helemaal niet blij: de drie biggetjes zijn verdwe-
nen.. Hij gaat op zoek naar hen en komt bij een groot bakstenen huis 
aan dat helemaal verlicht is en waaruit veel muziek komt. Wat zou daar 
aan de hand zijn? Kom het samen met ons ontdekken.” 
een mix van knutselen, spelletjes en vrij spel met verkleedmateriaal. 
in samenwerking met panta rhei

speeltuinen tocHt - Geboortejaar 2013-2014-2015

We gaan heel de week buiten spelen! elke dag trekken we naar een ande-
re speeltuin in Brussel. We testen de glijbanen, de wip en de schommels. 
We ravotten, springen, dartelen en huppelen van de speelboot naar 
het kinderkasteel. Op het einde van de week hebben de speeltuinen in 
ganshoren en omstreken geen geheimen meer voor ons.

12 tot 15 juli

stripfiGuren - Geboortejaar 2014-2015

Tijdens het stripfiguren theaterkamp kruip je niet alleen in de huid 
van bekende stripfiguren als spiderman, Kuifje en suske en Wiske, we 
creëren zelf ook volledig nieuwe personages! Hoe gedraagt spiderman 
zich aan de kassa van de supermarkt? Welke gesprekken heeft Kuifje 
met zijn kapper? We laten onze fantasie de vrije loop en verzinnen 

allerlei zotte situaties voor onze figuren. in deze situaties zijn we zelf 
acteur en regisseur, een grappig kostuum mag uiteraard niet ontbreken!

MaGic art - Geboortejaar 2010-2011-2012-2013

deze week komen jullie terecht in dé magische wereld van kunst. We 
ontdekken de kunst als ware toverij. Met warmte laten we beelden 
krimpen, laten we kleuren op een magische manier in en door elkaar 
lopen: zo ontstaan er betoverende werkjes. We laten ons inspireren 
door tover- kunstenaars. Ze goochelen als het ware op doek en in de 
ruimte maken ze verbluffende meesterwerken. Ook benieuwd? en zin 
om mee te tover- knutselen? 
in samenwerking met panta rhei

22 tot 26 augustus   

aniMaliteiten - Geboortejaar 2016-2017-2018 
 
de dierenwereld is veel expressiever, directer en concreter dan de men-
senwereld. We linken ieders kwaliteiten en karakter met de natuur. Zo 
verlagen we de drempel voor kinderen om zichzelf te uiten. de bedoeling 
is om bij te leren over onszelf en over de anderen. 
in animaliteit verplaatsen de kinderen zich in de menselijke kenmerken 
van dieren door ze uit te beelden en te imiteren. We visualiseren dat 
mensen klauwen hebben, in hun schulp kruipen, sluipen zoals een kat 
… dit helpt om onszelf te leren kennen, om anderen 
beter te begrijpen en om onszelf uit te drukken. 
in samenwerking met amadeo collectif 

tokatoi - Geboortejaar 2013-2014-2015 

de kinderen gaan op ontdekkingstocht naar verschillende culturen via 
traditionele liederen en dansen. Ze creëren ook een eigen artistieke 
cultuur, zowel samen als individueel. door de metamorfose van het 
spel leren ze ook waar ze zelf vandaan komen. aan de hand van dieren 
en specifieke attributen (bv. plagerig penseelaapje) leren de kinderen 
zichzelf beter kennen. Via fantasie, verbale en fysieke expressie creëren 
ze daarbij passende dansen en liederen. 
in samenwerking met amadeo collectif

jeuGd en Families
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faMilieZOndag 
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.

Maak je eigen knuffel 
zondag 08.05.2022
10u tot 12u in gc de Zeyp
in deze workshop helpt alice van innis bij het 
maken van een eigen knuffel. We gaan 
aan de slag met restjes stof en leren de 
basisprincipes van patronen logica en van 
naaien. een deel met de machine en een 
deel met de hand. 

de kinderen gaan naar huis met een zelfge-
maakte knuffel! 

6-12j

PRAKTISCHE INFO VOOR DEZE FAMILIEZONDAG 
Prijs:  € 5 / € 2 (Paspartoe tegen kansentarief) 
Reservatie is verplicht. 

creatief met klei 
zondag 12.06.2022
10u tot 12u in gc de Zeyp
Werk je graag met je handen? Vertel je graag 
verhalen? Of ben je gewoon nieuwsgierig 
naar het medium klei? super! in deze 
workshop maken we een (bloem)potje uit 
klei. Maar het zal niet zomaar een potje 
zijn. We gaan er een verhaal en een per-
soonlijkheid aan plakken. Hoe? door mooie 
oogjes, grote oren, dikke neuzen met snottebel 
en veel meer bij te maken!

BeeldaTelier
Voor ketten
zaterdag 30 april, 
7, 14 en 21 mei, 
04, 11, 18 en 25 juni telkens van 14u tot 16u

reeks Van 8 ateliers beelDenDe kunsten 
Voor kinDeren Van 6 tot 8 jaar.

Op deze beeldende belevingstocht leer je kijken en verbeelden. We 
ontdekken samen nieuwe kleuren, materialen, technieken en moge-
lijkheden. de nadruk ligt op experimenteren, ontdekken en uitproberen. 
dit onder deskundige begeleiding van Olivier d’hose. 

Op 25 juni bouwen de kinderen een expo op met alle werken die ze 
gemaakt hebben.

PRAKTISCHE INFO VOOR DEZE BEELDATELIERS
Prijs:  Inschrijven kan enkel voor de hele reeks (€ 35)
Reservatie is verplicht. 

telkens op ZaterDaG Van 14u tot 16u in Gc De Zeyp

 30 april:   tekenen en schilderen op grote formaten
 7 Mei:  bouwen met karton
 14 Mei:  aan de slag met ijzer materiaal
 21 Mei:  aan de slag met plaastertechnieken
 4 juni:  aan de slag met klei en natuurmaterialen
 11 juni:  aan de slag met houtafval
 18 juni:  aan de slag met licht collages
 25 juni: expo van de werken 
  die de kinderen gemaakt hebben

6-8j
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ganshoren wordt voedingsbodem voor kunstenaars
level five vzw brengt kunstenaars onder één dak en 
geeft een positieve invulling aan een leegstaand gebouw.

interview

Het voormalige woonzorgcentrum op de Van overbekelaan (nr 160) stond al een hele tijd leeg en werd zelfs even gekraakt. om het gebouw een positieve 
invulling te geven, wat ook ten goede zal komen aan de buurt, zullen begin april zo’n 45 kunstenaars hier een werkplek krijgen.

Rob Ritzen van Level Five vzw geeft meer uitleg:

levelfive vzw, opgericht in 2019, probeert een 
meer duurzame manier te vinden om kunste-
naars ruimte en ondersteuning te geven.

‘level five vzw werd opgericht voor en door 
kunstenaars, omdat zij zonder ruimte kwamen 
te zitten en er weinig ateliers in goede omstan-
digheden te vinden zijn in Brussel.  Kunstenaars 
in Brussel vinden vaak enkel tijdelijke werkstu-
dio’s waar ze na een jaar of twee weer moeten 
verhuizen. Hoewel Brussel veel kunstscholen 
en artistieke opleidingen telt, en het een stad is 
die veel (internationale) kunstenaars aantrekt, 
is er letterlijk fysiek weinig (betaalbare) ruimte 
voor deze mensen om te creëren. level five vzw, 
opgericht in 2019, probeert een meer duurzame 
manier te vinden om kunstenaars ruimte en 
ondersteuning te geven. Hun eerste project was 
het leegstaande gebouw van actiris in Brussel 
centrum openstellen als kunstenaarsateliers. 
Helaas konden ze hier maar even blijven.’

Hoe zijn jullie in Ganshoren terecht gekomen?

‘samen met Vgc Kunsten zijn we op zoek gegaan 
naar een geschikte locatie, en die vonden we in 
ganshoren. Het voormalige woonzorgcentrum 

in de Van Overbekelaan 
(nr 160), naast gc de Zeyp, 

zal een plek worden waar 
wel 45 kunstenaars aan 
hun kunstpraktijk kunnen 
werken. Het gebouw wordt 
momenteel gerenoveerd 
door sociaal tewerkstel-
lingsbedrijf fiX en art2Work. 
Zij zorgen dat de ruimtes 

veilig en gebruiksklaar worden gemaakt met 
lichte aanpassingswerken. de eigenaar wil een 
positieve invulling geven aan het gebouw, dat op 
termijn een andere bestemming zal krijgen. Zo 
wordt leegstand en kraken vermeden en wordt de 

plek omgevormd tot een levendige plek. Bedoeling 
is ook dat er mogelijkheid is tot ontmoetingsmo-
menten met de buurt.’

Kan je iets meer vertellen over de kunstenaars?

‘de kunstenaars werden ondertussen geselec-
teerd, in overleg met gc de Zeyp, en trekken in 
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april in hun ateliers. er zijn mensen die werken 
met foto, film, performance, sculptuur, schilder-
kunst, textiel, illustratie en meer. allen zijn het 
professionele kunstenaars, die een opleiding 
gevolgd hebben op een kunstacademie ofwel op 
een andere manier instroom hebben gevonden en 
actief zijn in het kunstenveld. Hun leeftijden zitten 
tussen 23 en 55 jaar oud. er zijn twee kunstenaars 
uit ganshoren geselecteerd, daarnaast zullen 
andere Brusselaars, Vlamingen, Walen en ook 
internationale kunstenaars hun inspiratie naar 
ganshoren brengen. de bedoeling is ook dat 
de kunstenaars elkaar zullen versterken, door 
de balans startende en ervaren kunstenaars. er 
zullen vier gemeenschappelijke ruimtes zijn waar 
zij elkaar kunnen ontmoeten en samenwerkingen 
kunnen ontstaan. 

Tot wanneer loopt het project? 

‘de kunstenaars zullen zo’n drie jaar kunnen 
werken in het gebouw. in de loop van die tijd 
hoopt gc de Zeyp ook samen te werken met hen 
en ruimte te schenken voor wie zijn of haar werk 
wil exposeren.’

schuilt er ook een kunstenaar 
in je? Onplooi je talenten 
in gc de Zeyp!

 • Volwassenen: Vrij atelier
   fotoclub
   Kunstenaarsresidenties

 • jeugd: Tekenateliers
   Worshop lino
   Beeldatelier voor ketten
   creatief met klei

Meer info via www.dezeyp.be of 
dezeyp@vgc.be

Heb je een vraag? 
je kan rob 
contacteren via 
contact@levelfive.
brussels
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column

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

Het torentje van de tuinwijk

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

de eerste zaterdag van maart. al drie dagen 
schijnt de zon, de lente lijkt begonnen. Op een 
etmaal rijden hiervandaan woedt een gruwelijke 
oorlog. er zit een knoop in mijn maag en mijn 
hoofd kan ik niet meer leeg maken. Het voelt 
vreemd om door de vredige zonovergoten straten 
te wandelen. Waarom willen sommigen toch alles 
kapot maken?

ik wandel naar de bibliotheek van ganshoren. 
Voor een huis dat gerenoveerd wordt zie ik een 
krukje staan. Het werpt een mooie schaduw. 
Het dient om een parkeerplaats vrij te houden. 
een parkeerplaats reserveren bij de gemeente 
is duur. daarom fabriceren veel mensen zelf een 
oplossing. dikwijls zijn het stoelen, maar soms 
ook gekke objecten die op straat worden gezet. 
altijd als ik ze zie denk ik aan de veel te jong 

gestorven kunstenaar Karel Verhoeven 
(1982-2021), die onder de titel ‘anything 
can B_a car’ een onvergetelijke fotoreeks 
maakte van met allerhande objecten 
bezette parkeerplaatsen.

een beetje verder staat een paar zwarte 
schoenen te blinken. dat is míjn project: 
op straat achtergelaten schoenparen fo-
tograferen. als je erop let, zie je ze overal. 
Zelden lijkt zo’n paar schoenen ergens 
lukraak neergezet, meestal vormen ze 
een mooie compositie. alsof er zonet nog 
leven inzat en de drager op onverklaarbare wijze 
in het niets is opgegaan.

Om kwart voor één kom ik bij de bibliotheek aan. 
die sluit om één uur. ik excuseer me, zeg dat ik 

nog heel kort een blik op de boeken wil 
werpen. Op zoveel plekken mag je een 
kwartier voor sluitingstijd al niet meer 
naar binnen. ‘doe maar rustig,’ zegt de 
man achter de balie, ‘ik heb tijd.’ Het doet 
me deugd, de generositeit, de tijd die plots 
een beetje rekbaar blijkt. Mijn oog valt op 
een boek dat staat uitgestald, ‘Het verhaal 
van mijn vader en mijn moeder’. Over het 
leven op het platteland in noorwegen. ik 
neem het mee.

Via de tuinwijk Heideken keer ik huis-
waarts. ik hou van tuinwijken, maar nog 
meer van de smalle, verborgen paadjes 
ernaartoe. Ze zijn afgezoomd met hoge 
hagen. in de verte schijnt het licht van het 
sorbeboomplein. Vandaag zie ik er meer 
dan ooit hoop in.

Op het plein is het stil. spijtig dat op het 
grasveldje geen bankjes staan, ik zou er 
wel even willen gaan zitten. ik kijk naar 

het huis met het mysterieuze torentje. Zouden 
de bewoners me er meer over weten te vertellen?

ik besluit aan te bellen. Op de eerste verdieping 
komt een vrouw door een raampje kijken. ik vraag 
of ze meer weet over het torentje op haar dak. nee, 
maar ze zal haar man even roepen. Zijn hoofd 
verschijnt. Ook hij weet niets over het torentje. Hij 
kan er niet in, het is niet via een trap maar enkel 
via het dak bereikbaar. Hij weet niet wat het ooit 
geweest is. Hij houdt ook van het torentje. als 
het zijn huis was, zou hij het restaureren. ‘Je ziet 
ons huis al van ver,’ zegt hij lachend. We spreken 
af elkaar terug te zien bij het feest voor 100 jaar 
tuinwijken.

Voor het mooie, wat Brits aandoende huis met 
de rode ramen zie ik dat de 45-jarige magnolia 
in knop staat. de bewoner van het huis liet hem 
beschermen, hij mag niet gekapt worden. Ze 
noemt hem ‘de trots van de eeuwfeestsquare’. 
ik hoop dat de nachtvorst nu wegblijft. Mogen 
de knoppen weldra openbarsten.
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erfgOedBanK gansHOren 
presenteert

portret van lut Michiels in de achtertuin van haar ou-
derlijke woning in de tuinwijk Heideken. 

lut groeide met haar 2 zussen en 2 broers op aan de gemeentestraat 55. in de 
tuin met wilde viooltjes, streken tal van vlinders en bijtjes neer. Ze herinnert zich 
ook een kriekenboom waaraan ze met koord en dekens een schommel ophing. 
Met haar echtgenoot guido woont lut nog steeds in de tuinwijk, weliswaar op 
een ander adres. circa 1960.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. EFTE00405

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 erfgoed-
bank ganshoren selecteerden de merkwaardigste beelden en delen ze op deze pagina.

100 jaar tuinwijk Heideken

de ganshorense tuinwijk Heideken werd begin jaren 1920 door architect-steden-
bouwkundige Jules ghobert ontworpen in opdracht van de coöperatieve vennoot-
schap le Home, naar het model van de engelse tuinwijken. Ten tijde van de bouw 
lag dit geheel van woningen volledig geïsoleerd in de velden. Het werden sociale 
woningen voor de leden van die vennootschap die voornamelijk bij de regies voor 
gas en telefoon werkten. de eengezinswoningen met tuin werden in rijen gegroe-
peerd om coherente gehelen te vormen en op die manier het collectieve karakter 
van de wijk te benadrukken. Het geheel riep een sfeer op van een middeleeuws dorp 
of stadje met een collectief samenlevingsmodel. een eeuw later is het nog steeds 
aangenaam wonen in de tuinwijk, met het Homeplein en het sorbeboomplein, aan 
weerszijden van de eeuwfeestsquare, als gezellige trekpleisters.
Op deze groepsfoto zijn de allereerste eigenaars van de tuinwijk Heideken verte-
genwoordigd, in de loop van de jaren 1930. dit beeld werd vermoedelijk genomen op 
de zetel van de coöperatieve vennootschap le Home. de enige gekende geportret-
teerden zijn charles Vanderheyden en zijn echtgenote Maria Meirens, grootouders 
van nicole Vanderheyden, die nog steeds in de tuinwijk woont.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. NIVA00001
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BuitenspeeldaG

doe mee aan de Buitenspeeldag 
op woensdag 20 april 2022 in ganshoren!

de mooiste herinneringen van een kind en ook de strafste verhalen zijn 
vaak gelinkt aan het ravotten in de tuin, op straat, op het speelpleintje of in 
de wilde natuur. samen met kinderen uit de buurt of bij de jeugdbeweging 
kampen bouwen, wedstrijden organiseren, spelletjes improviseren en 
fantaseren rond gevonden voorwerpen … het zijn stuk voor stuk activiteiten 
die gelinkt zijn aan een gelukkige jeugd.

Op woensdagnamiddag 20 april roepen we je op om buiten te gaan ravotten 
tijdens de 15de Buitenspeeldag. 
de Buitenspeeldag is dé dag waarop we het belang van buitenspelen nog 
eens extra in de kijker zetten en stimuleren met tal van speelprikkels en 
activiteiten. 
alle schermen gaan op zwart van 13u tot 17u, het ideale moment dus om 
collectief te gaan ravotten. de Buitenspeeldag is het jaarlijkse hoogtepunt 
van 365 dagen buiten spelen.

Je kan deelnemen aan verschillende 
leuke activiteiten, die doorgaan op de hoeve van 

Theo & Jeanine  
Dendermondestraat 122, 
1083 Ganshoren

woensdag 20 april 
van 14u tot 16u30 

Gratis 
spelletjes!  eierraap!

© Hadrien Duré

We vroegen in onze gemeente eens rond 
waarom kinderen houden van buiten spelen:

levi:  
Binnen mag ik niet voetballen, 
maar buiten wel!

Minne:  
ik hou van een briesje wind 
en de zon als ik buiten speel. 

Mauro:  
Buiten mag ik me vuilmaken!
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raoul J. Brunswyck
HeT speels MOdernisMe in gansHOren

in de jaren 1950 omarmt de architect raoul J. Brunswyck, spoedig vergezeld door zijn collega 
Odon Wathelet, de gedurfde en kleurrijke esthetiek van het speels modernisme.

Van 28 april tot en met 25 september kan je in 
Ganshoren kennismaken met de dynamische 
lijnen, gedurfde uitkragingen en asymmetri-
sche vormen van deze architectuur, die de 
Expo 58-stijl kenmerkten!

Op het programma: een pop-up paviljoen in de 
voormalige kantoren van beide architecten, 2 
Brunsweekends, een spel op de sociale media, 
getuigenissen van bewoners en bezoeken met 
een gepassioneerde gids!

een wandelkaart leidt je naar de merkwaardig-
ste gebouwen van Brunswyck en Wathelet in 
het noordwesten van de hoofdstad (gansho-
ren, sint-agatha-Berchem, Jette, Koekelberg 
en Molenbeek).

alle verwezenlijkingen van Brunswyck en 
Wathelet ontdek je tevens op de website www.
brunswyck-wathelet.brussels, de laatste telg 
van het platform Bruxelles, ville d’architectes, 
samengesteld door arcHistory. 

alle info vind je op www.ganshoren.be/raoulbrunswyck.
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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 uitge-
stelde 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 ont-
moetingsnamiddagen iedere 3de woensdag van 
de maand met leuke babbels, allerlei spelletjes, 
diverse info..., geserveerd met koffie en versnape-
ring. 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   

KWB
■  naai- en breicafé 

dinsdag 19.04, 10.05 en 31.05 om 19u30

iedereen die zin heeft om te breien of te naaien is 
welkom! Je kiest zelf wat je wil maken. Het samen-
zijn is even belangrijk als het naaien en breien! Je 
brengt wel zelf je materiaal (wol, garen, naalden…) 
mee. concreet: op dinsdag 19 april, 10 en 31 mei 
om 19u30 in gc de Zeyp. deelname: gratis. info 
en inschrijven: Magda Van der cruyssen (0468 17 
87 54) of kwb.ganshoren@gmail.com

■  Wandelen 
 in en rond ganshoren 

Zondag 08.05

Op zondag 8 mei organiseren KWB ganshoren 
en KWB laken-Jette een groene wandeldag in 
en rond bossen en parken in ganshoren/Jette. 
er is keuze tussen wandelingen van 5 tot en met 
20 km. Zin om te komen? start en eindpunt van 
de uitgestippelde wandelingen is in jeugdhuis 
Tongeluk, Bosstraat 10, ganshoren. deelname: 
€ 2 / € 1,50 (kwb-leden) (incl. verzekering). start 
van tussen 9u en 15u. info: philippe Kempeneers 
(02 465 89 41) of kwbganshoren.be/wandeldag 

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

daVidsfOnds 
■  Toots 100... de verjaardag 
 van een jazz-legende

Vrijdag 06.05 - 10u tot 15u30 in KBr

daVidsfOnds acadeMie
Op 29 april 2022 zou Toots Thielemans 100 jaar 
worden. Het ketje uit de Marollen was een uitmun-
tend gitarist en staat bekend als een van de beste 
mondharmonicaspelers ter wereld. Hij drukte ook 
een stempel op de film- en publiciteitswereld. 
internationale sterren als Quincy Jones, peggy 
lee en sting stonden in de rij om met hem samen 
te werken. Maar hoe ver zijn internationale faam 
ook reikte, Toots bleef een Belg in hart en nieren.

KBr (Koninklijke Bibliotheek Brussel) herdenkt zijn 
verjaardag met een belevingsexpo waarin klank 
en muziek de hoofdrol spelen. in ‘Toots 100. The 

sound of a Belgian legend’ maak je kennis met de 
instrumenten die Toots bespeelde, de muzikanten 
waarmee hij op het podium stond en ontdek je de 
grote invloed die zijn ‘sound’ ook vandaag nog 
op andere muzikanten heeft. als kers op de taart 
geniet je van zijn muziek tijdens het exclusieve 
middagconcert. locatie: KBr, Kunstberg 28, 1000 
Brussel. prijs: € 45 / € 35 (davidsfonds-leden)     
reserveren en info: www.davidsfondsacademie.
be/aanbod/academie/evenementen/656

■  Bezoek ‘Before time began’

Zaterdag 21.05 - 10u30

KunsT- en leefWereld Van de aBOriginals
in Museum Kunst & geschiedenis, Jubelpark 
10, 1000 Brussel met gids, aangeboden door 
davidsfonds ganshoren. de tentoonstelling is 
oorspronkelijk een productie van de fondation 
Opale in lens (Zwitserland), europa’s belang-
rijkste centrum voor aboriginal kunst en cultuur. 
de kunstwerken in BefOre TiMe Began zijn 
afkomstig uit afgelegen gebieden in australië, ze 
werden op een correcte ethische wijze verworven 

en behoren grotendeels tot deze verzameling. 
prijs: € 12 via overschrijving op rek. van davids-
fonds ganshoren: KBc iBan: Be94 7341 2117 2914 
met vermelding ‘aboriginals, je naam en het 
aantal personen’. reserveren is verplicht vóór 
14 mei: christine.vanvlierden@skynet.be of tel. 
0474 77 17 75. 

■  ledenfeest davidsfonds

Zaterdag 18.06

16u: Ter nagedachtenis van overleden leren mis-
viering in sint-cecilia. 17u15: Kennismaking met 
het davidsfonds gedurende de apero en gezellig 
samen tafelen in gc de Zeyp. Meer details volgen.

info: christine Van Vlierden (0474 77 17 75),
christine.vanvlierden@skynet.be 

uit het vereniGinGsleven

© Vincent Girier-Dufournier/Foundation Opale
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culTuursMaKers  ( = de vroegere vtbkultuur )

audiovisuele reportage 
‘argentinië, magistraal natuur wereldwonder’
donderdag 19.05.2022 om 14u in gc de Zeyp

MulTiMedia repOrTage dOOr guidO VerVOOrT
de naam argentinië is afgeleid van het latijnse woord voor zilver, argentum, omdat de spaanse 
kolonisten, onterecht, hoopten er veel te vinden. 
een bevolking van 42 miljoen inwoners en 90 maal zo groot als België. argentinië is dan ook het 
8ste grootste land ter wereld. Met een totale lengte van 3500 km bezit het land een grote verschei-
denheid aan klimaatstreken en een spectaculaire natuur in echte superlatieven. Bruisend Buenos 
aires is het “parijs van Zuid amerika”, op de tonen van de Tango. in oost patagonië het schiereiland 
Valdez met zeeleeuwen, zeeolifanten en pinguïns.  fascinerend Vuurland, afgelegen eiland aan 
het einde van de wereld. de zuidelijke patagonische ijskap, buiten de poolstreken, het grootste 
gletsjergebied ter wereld. net over de grens in chili één der mooiste natuurgebieden ter wereld: 
het nationaal park Torres del paine. in het noordwesten van argentinië zoutvlaktes, spectaculaire 
rotsformaties en erosievormen zoals in noord amerikaanse natuurparken. de iguazu watervallen: 
het grootste en meest indrukwekkende complex van watervallen ter wereld, 2,5 km breed, meer 
dan 250 watervallen, een schouwspel om kippenvel van te krijgen... 

prijs: gratis (een kopje koffie/thee inbegrepen). inschrijven via Dienstencentrum De rotonde, 
tel. 02/422 00 50. organisatie: cultuursmakers Ganshoren i.s.m. Dienstencentrum De rotonde 
en Gc De Zeyp

uit het vereniGinGsleven

Kaffee siMiles
praatcafé voor naastbetrokkenen 
van personen met een 
psychische kwetsbaarheid

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

in Kaffee similes bespreken we samen met an-
dere lotgenoten wat we meemaken. We luisteren 
naar elkaar. We wisselen tips uit en zoeken naar 
oplossingen en uitwegen. 

de familie-ervaringsdeskundige start met een 
korte inleiding rond het thema van de avond. 
soms nodigen we ook een expert of een patiën-
tervaringsdeskundige uit.  We vertrekken van wat 
er bij de aanwezigen leeft en laten de deelnemers 
aan het woord. 

elke 3de maandag van de maand van 19u tot 21u. 
in club norwest, jacques sermonlaan 93, 
1090 jette

18.04 Wonen voor patiënten: waar en 
 hoe in brussel en de rand ?                              
16.05  Mijn familielid in crisis! 
 Waar kan ik terecht voor hulp?  
20.06 Vakantie in zicht: wat betekent dat  
 voor mijn familielid en 
 hoe oplossingen vinden?

Toegang: gratis. drankjes: € 0,50 - € 1
Begeleiding: Mich Jonckheere. inschrijvingen: 
verplicht en mét mondmasker wegens corona-
maatregels; similes.brusselnorwest@gmail.com.
info: 0486 34 93 38.                               
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aGenda

ag e n da  d e  Z e Y p

wekelijks
Maandag • Qi-gong in de rotonde

• spelletjesnamiddag
    in de rotonde

dinsdag (stoel)gymnastiek 
in de rotonde

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

dOnderdag conversatietafel nl

VriJdag speel je Vrij

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

ZOndag

noteer reeds in je agenda
wo 01.06 Oudercafé  Multimedia in de opvoeding  

ZO 12.06 faMiieZOndag  creatief met klei

WO 22.06 filMlOKeT  Tom & Jerry: de film  

di 28.06 cOncerT@HOMe  carolline peeters - emma Wauters

wo 06.07 Oudercafé  Bewegen met baby’s en peuters  

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

cOncerT@HOMe met
Veerle pOlleT

26.04.2022

van 01.05 tot 31.05
ZO 1

Ma 2 cursus smartphone/tablet in de rotonde

di 3 • Op de KOffie  Yasmina el Messaoudi
• samen eten in de rotonde

WO 4 • Oudercafé  gezond (op)voeden
• Voorlezen  voor kleuters 
   bij Theo en Jeanine
• Workshop  lino + ‘er was misschien eens’  

dO 5

Vr 6

Za 7 BEELDATELIER  voor ketten

ZO 8 Familiezondag  ‘Maak je eigen knuffel’

Ma 9 cursus smartphone/tablet in de rotonde

di 10

WO 11 Bingo in de rotonde

dO 12 • Vernissage eXpO Karolina szejda
• cOncerT The Tragic eyes

Vr 13

Za 14 • 100 jaar tuinwijken 
• BEELDATELIER  voor ketten

ZO 15 100 jaar tuinwijken 

Ma 16 • cursus smartphone/tablet in de rotonde
• Vertrek vakantie week aan zee de panne
  met de rotonde

di 17

WO 18 filMlOKeT  ‘paw patrol: de film’

dO 19 audiovisuele reportage  argentinië, 
magistraal natuur wereldwonder

Vr 20

Za 21 BEELDATELIER  voor ketten

ZO 22

Ma 23 cursus smartphone/tablet in de rotonde

di 24 samen eten in de rotonde

WO 25

dO 26

Vr 27

Za 28

ZO 29

Ma 30 cursus smartphone/tablet in de rotonde

di 31 • cOncerT@HOMe  ensemble Tempus
• Wandelen met de rotonde

van 01.04 tot 30.04
Vr 1

Za 2

ZO 3

Ma 4 Kindercursussen

di 5 • Kindercursussen
• samen eten in de rotonde

WO 6 Kindercursussen

dO 7 Kindercursussen

Vr 8 Kindercursussen

Za 9

ZO 10

Ma 11 • Kindercursussen
• Hobbybijeenkomst in de rotonde

di 12 Kindercursussen

WO 13 Kindercursussen

dO 14 • Kindercursussen
• Bingo in de rotonde

Vr 15 Kindercursussen

Za 16

ZO 17

Ma 18

di 19 samen eten in de rotonde

WO 20 • BuiTenspeeldag 2022
• Voorlezen  voor kleuters in de bib

dO 21 info sessie: voorafgaande zorgplanning en 
wilsverklaringen in de rotonde

Vr 22

Za 23

ZO 24 Viering 50-jarig bestaan van de Jumelage  
Ganshoren - Rusatira bij Theo en Jeanine

Ma 25 • Hobbybijeenkomst in de rotonde
• cursus smartphone/tablet in de rotonde

di 26 • concert@home  Veerle pollet
• Wandelen met de rotonde

WO 27 filmloKeT  ‘dumbo’

dO 28 samenlezen in de rotonde

Vr 29

Za 30 BEELDATELIER  VOOR KETTEN
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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!

GC De Zeyp stopt eind 

dit jaar met bus aan bus 

bedeling van de krant.

Wil je graag je exemplaar 

blijven ontvangen in 

je brievenbus? 

Geef ons een seintje via 

02 422 00 11 of dezeyp@vgc.be 

met vermelding van je naam en 

adres.

Viering 50-jarig bestaan van de Jumelage  Ganshoren - Rusatira
ism de Wereldwerkgroep De Zeyp
Quiz wandeling en expo over de projecten: ‘live’, ‘agro-ecologie in rusatira’ en 
‘De sociale woningbouw hier en ginder’
   Zondag 24 april van 11u tot 17u 
   op de boerderij bij Theo en Jeanine,                dendermondestraat 122,                                            1083 ganshoren

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

CONCERT   the tragic eyes

Donderdag 12 mei  

20u30
in GC De Zeyp

Pop-rock bandGratis 

     t
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