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  •  www.dezeyp.be 

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

GEMEEnschAPscEnTRuM  dE zEyP  vzw

OfficieeL Adres
Van Overbekelaan 164 - 1083 ganshoren  
0448 474649 - rpr Brussel

ingAng  Zeypstraat 47
infO / inscHriJVingen
02 422 00 11 - dezeyp@vgc.be - www.dezeyp.be

redactie   grietkin de Mulder, Jill Tersago 
Lay out   Karine uyttenhove  
eindredactie Leander fonteyn

Vrije Bijdrage  
iBAn  Be74 4397 1508 5107 - Bic  KredBeBB  

oplage  11.000 ex - afgiftekantoor  1081 brussel 8 
v.u.     J-M sempels     p/008074  

VOORWOORd

InhOud

• 2  Voorwoord 
• 2  Afscheid van Jan Beghin
• 3 Terugblik
• 3 in de kijker: ciné poussette  
• 4 Binnenkort in de Zeyp
• 5 een blik op ons najaar
• 12 dienstencentrum de rotonde
• 13  nederlandstalige Bibliotheek
• 13  conversatietafel nederlands
• 14 sport voor jong en oud
• 15 Workshops voor de jeugd
• 16 interview: feMMA ganshoren neemt   
    afscheid in 2022 
• 18 column: groeten uit Brussel 
• 19 uit de Oude doos: erfgoedbank ganshoren
• 20 Het Verenigingsleven
• 21 Vrij Atelier de Zeyp: dubbele expo
• 21 65 jaar lief en leed: Marcel en ivonne 
• 22 Agenda
• 23 prikbord 
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Beste lezer, 
de zomerperiode is alweer aangebroken. u geniet thuis op uw balkon, tuin of park hopelijk 
van een stralende zon- of regen- of een plensbuitje hier en daar.
Ach, wat maakt het uit! er is in ganshoren en errond genoeg te beleven om die batterijen 
tot het maximum te vullen! 
schrijf in je agenda alvast: het festival pLAZeY gaat door in het elisabethpark op 26, 27 
en 28 augustus. Wij voorzien muziek en sfeer. u zorgt voor een grote lach en enkele extra 
vrienden! deal?! 
in deze Zeypeditie schotelen we je alvast een deel van ons programma van volgend seizoen 
voor. Het staat nog niet helemaal op punt, want we rekenen vooral op uW input om het 
programma verder aan te vullen. Wil je zelf een groep programmeren, wil je een fuif geven 
of je werk exposeren?!  neem met ons contact op, voor je het weet sta je zelf in deze editie!  

dank je wel Jan 
Voor de Vlaamse gemeenschap van ganshoren was 
schepen Jan Beghin jarenlang de grote bruggenbouwer. 
de man die – samen met collega schepen Marina – er-
over waakte dat de nederlandse cultuur in ganshoren 
ruimte had om zich te ontplooien, en een fair deel 
van de koek kreeg. Het trefcentrum, later geworden 
gemeenschapscentrum de Zeyp, kon dankzij hem reke-
nen op een goede ondersteuning vanuit de gemeente, 
vergelijkbaar met de steun aan het franstalige La Villa.

Jan lag bovendien eind jaren 70 aan de basis van de 
oprichting 22 vzw’s Trefcentra voor de Vlaamse gemeenschap in elke Brusselse gemeente. 
Hierdoor kon aangeklopt worden bij Vlaanderen om deze ontmoetingshuizen voor het Vlaams 
verenigingsleven te laten subsidiëren door de Vlaamse gemeenschap binnen het decreet van 
de cultuurcentra. samen vormen de 22 centra voor duizenden Vlamingen en andere Brusselaars 
nu een tweede thuis waar ontmoeting en cultuurbeleving centraal staan.
Jan hield van cultuur en was dan ook, naast steunpilaar in de gemeente, zelf samen met zijn 
vrouw Ann een trouwe bezoeker van de Zeyp.  Hij bleef ondanks zijn drukke politieke carrière 
als parlementair actief in verschillende ganshorense verenigingen.

Als er al iets was, wat Jan vroeg in return voor wat hij als politicus realiseerde, was het op-
rechte aandacht voor de zwakkeren. dat de minder begoeden ook zouden kunnen genieten 
van cultuur, dat iedereen welkom zou zijn, dat het geld van de gemeenschap ook echt aan de 
héle gemeenschap zou toekomen. 

We zullen Jan herinneren als een bescheiden man die kon luisteren en de noden van de mensen 
ter harte nam, die bergen werk verzet heeft voor, die als een bijzonder erudiet persoon zijn 
dossiers ten gronde kende en al zijn kennis heeft ten dienste van de gemeenschap.

Beste Jan, het gemeenschapscentrum de Zeyp dankt je voor al je goede raad, de jarenlange 
goede samenwerking en steun.

       Jean Marie sempels
            Voorzitter gc de Zeyp

AfscHeid VAn JAn BegHin
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100 Jaar 
Tuinwijk 
Heideken

in de KiJKer
ciné poussette 
cinema op maat van kersverse ouders én baby
interview met grietkin de Mulder, cultureel medewerker bij gc de Zeyp 
Grietkin, wat is je functie in De Zeyp en 
wat houdt dat in?

Als sociaal-cultureel werker in de Zeyp ben ik 
verantwoordelijk voor de uitwerking van de soci-
aal-culturele werking op vlak van programmatie, 
participatie en educatie.
de laatste jaren zetten we sterk in op kinderen en 
families. We organiseren creatieve en sportieve 

Op de koffie met 
Yasmina el Messaoudi

naschoolse activiteiten, info momenten voor ou-
ders, workshops voor (groot)ouders met kinderen 
en theatervoorstellingen voor het hele gezin. in 
september proberen we iets nieuw: ciné poussette. 

Wat is Ciné Poussette?  

ciné poussette is cinema op maat van kersverse 
ouders. een cinema ervaring voor prille ouders 
die hun baby gewoon mee kunnen nemen in de 
zaal. de vader gaat vaak snel weer aan het werk, 
de moeder is enkele weken of maanden thuis met 
haar baby. rust is hierbij erg belangrijk, maar 
dit kan soms ook wat eenzaam worden. Je kan 
niet overal terecht met een pasgeboren baby of 
moeders durven hun baby niet overal mee naartoe 
te nemen. We hopen dat wij hierop een antwoord 
kunnen bieden. cinema Zed in Leuven biedt dit al 
langer aan, van hen kwam het idee.  

Hoe verloopt zo’n filmvertoning?

We maken de zaal minder donker en zetten het 
geluid wat zachter. er ligt een verzorgingskussen 
in de buurt en de mama’s en papa’s kunnen er 
genieten van een kop koffie of thee na een korte 
of pittige nacht. iedereen die erheen komt heeft 
zelf een pasgeborene en weet dus hoe het eraan 
toe gaat. Ook zonder baby ben je welkom voor 
de vertoning, maar je moet wel in je achterhoofd 
houden dat er af en toe een baby kan huilen. Ach-
teraf kunnen ouders ook een babbeltje met elkaar 
slaan, wij voorzien wat fruit of een stuk cake. 

Welke films staan op het programma?

We hebben gekozen voor recente films zoals 
nowhere van peter Monsaert, supernova van 
Harry Macqueen, Madres paralelas van pedro 
Almodovar en The duke van roger Michell. 
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BInnEnKORT In dE zEyP

feesT VAn de VLAAMse geMeenscHAp - 11-JuLiViering
do 07.07.2022 - 18u 
op de hoeve bij Theo & Jeanine 
Dit jaar vieren we ‘Vlaanderen Feest!’ op de historische boerderij 
van Theo en Jeanine (Dendermondestraat 122) in Ganshoren. 
deze iconische plek is één van de laatste overblijfsels van het vroegere agra-
rische ganshoren, en neemt ons terug even mee in de tijd!  een hongertje?! 
We voorzien voor iedereen een portie lekkere (gratis) frietjes. Tot dan!
Voor mensen die wat meer lusten, bieden we op bestelling ook balletjes in 
tomatensaus aan of een goeie kaas - of garnaalkroket.
dit alles omkaderd met een streepje dansmuziek door dJ Oswald Moris!
Te reserveren bij GC De Zeyp

feesTeLiJKe sTArTdAg MeT OnTBiJT en KinderAniMATie
za 10.09.2022 - 8u30 tot 12u 
Kom langs voor een lekker ontbijt en ontdek wat er op het programma staat dit 
seizoen. er is een springkasteel, spelletjes en muziek. 

• 8u30 tot 11u:   geniet met het hele gezin van een gezond ontbijt 
• 9u30 en 10u20:   Voorstelling ‘Walvis is verdwaald’ (5+): gebracht via 
 een originele kamishibai met prachtige 3d-prenten, poppen en figuren. 
• 9u30 tot 11u30: Workshop van Bamm XL-tekening (4+):  Kinderen van alle  
 leeftijden mogen meehelpen aan het maken van dit kunstwerk op XL-formaat. 

Inschrijven voor het ontbijt kan via onze website of het onthaal:  
prijs: € 8 (volwassenen) / € 5 (kinderen vanaf 6 jaar).  Workshop en 
voorstelling zijn gratis, maar we vragen wel op voorhand in te schrijven. 

BegeLeide MOunTAinBiKeTOcHTen
zo 03.07 en 07.08 - 10u tot 12u30
Brusselaars die willen mountainbiken, maar geen fiets hebben, het bos niet 
goed kennen of liever in groep fietsen, zijn welkom op onze maandelijkse 
MTB-tochten. Vanaf 14 jaar.

Twee enthousiaste en ervaren MTB-begeleiders nemen je mee op de leuke 
en uitdagende MTB-wegen. de groep kan gesplitst worden indien het niveau 
van de fietsers te ver uiteen ligt. Het gebruik van de fietsen en fietshelm is 
inbegrepen in de prijs.

Startplaats: GC De Zeyp.  Prijs: € 14 / € 12 (2de kind) / € 10 (3de kind) / 
€5  (Paspartoe - kansentarief) 
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fiLMLOKeT ‘MiJn MOeder is een gOriLLA’
wo 21.09.2022 - 14u30
Maandelijkse woensdagnamiddagfilm 
voor jonge ketten en (groot)ouders 

Weesmeisje Jonna droomt van een moeder. Op een dag klopt er een gorilla aan die 
haar wil adopteren. Het is even wennen, maar de twee hebben het samen geweldig 
naar hun zin. Zo’n verrassend stel wekt natuurlijk argwaan bij de nette burgers 
van het stadje, en Jonna dreigt haar nieuwe mama al snel weer kwijt te raken.
een grappige en ontroerende animatiefilm van de makers van gordon & paddy. 
Met de stemmen van moeder-dochterduo Ann reymen en pixie ramboer.

Regie: Linda Hambäck - Dialogen: Nederlands - Prijs: € 2

fAMiLieTHeATer ‘2 Ogen 2 Oren’
zo 23.10.2022 - 10u30 
Interactieve familievoorstelling 
op maat van de allerkleinsten

een combinatie van animatiefilm met verrassende geluiden en livemuziek, ge-
bracht door rémi decker. spits je oren, open je ogen en doe mee! Welkom in ons 
spektakel van kleurrijke vormen en taferelen, knotsgekke figuren en stuntwerk. 
Artiest: rémi decker
productie: fiLeM’On & VAriOLe asbl met artistieke ondersteuning van MusicA

Prijs: € 4 (kinderen) / € 6 (volwassenen) / € 2 (Paspartoe - kansentarief)

fAMiLieTHeATer ‘LusiOLA’
zo 11.12.2022 - 10u30 
Participatieve familievoorstelling 

dit is het verhaal van de ontmoeting tussen Ola, een vreemd, nieuwsgierig we-
zen, en de ondeugende Luz. Ze lijken helemaal niet op elkaar. samen ontdekken 
en overwinnen ze de angst voor het onbekende. Het verhaal toont dat als je 
verder kijkt dan de eerste indruk, je wel eens een mooie ervaring kan meemaken. 
productie: van Amadeo Kollectif 
regie: Marianne Hansé en elsa debefve

Prijs: € 4 (kinderen) / € 6 (volwassenen) / € 2 (Paspartoe - kansentarief)

+2,5j

+4j

+5j
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fiLMLOKeT ‘MAMA BOe Op ZOeK nAAr THuis’
wo 19.10.2022 - 14u30
Maandelijkse woensdagnamiddagfilm 
voor jonge ketten en (groot)ouders 

na een lange reis vanuit Zuid-Afrika landt er een ooievaar op de boerderij van 
Mamma Boe om er een nest te bouwen. door zijn komst stelt Mamma Boe zich 
vragen over haar eigen thuis. Want wat is een thuis eigenlijk? Hoe kan je zeker 
zijn dat de weide en boerderij waar je woont ook echt je thuis zijn? en is het 
elders op onze grote wereldbol misschien beter? Haar beste vriend Kraai doet 
er alles aan om haar te laten zien dat het gras niet groener is aan de overkant, 
maar dat je wél soms moet verdwalen om de weg naar huis te vinden.

Regie: Christian Ryltenius, Tomas Tivemark - Dialogen: Nederlands - Prijs: € 2

fiLMLOKeT ‘de BesTe VerJAArdAg OOiT’
wo 16.11.2022 - 14u30
Maandelijkse woensdagnamiddagfilm 
voor jonge ketten en (groot)ouders 

de verjaardag van Kareltje belooft de beste ooit te worden! er zijn cadeautjes, 
worteltaart en een picknick bij het meer. Maar uitgerekend vandaag wordt zijn 
kleine zusje ziek en moet ze halsoverkop naar de dokter. Kareltje is vastbesloten: 
dit zal zijn verjaardag niet verpesten! Koppig vertrekt hij naar oma, die aan de 
andere kant van het bos woont. Het wordt een avontuurlijke tocht. gelukkig krijgt 
hij onderweg hulp van zijn vrienden Monika en Bello de hond. Zijn verjaardag 
verloopt anders dan verwacht, maar zou hij tóch nog leuk kunnen worden? 

Regie: Michael Ekblad - Dialogen: Nederlands - Prijs: € 2

fiLMLOKeT ‘pAcHAMAMA’  
wo 21.12.2022 - 14u30
Maandelijkse woensdagnamiddagfilm 
voor jonge ketten en (groot)ouders 

in het hartje van het Andesgebergte woont de 10-jarige Tepulpaï. Voor zo’n kleine 
jongen heeft hij al grote dromen, ook al vinden de dorpelingen hem nog te kinder-
achtig. Wanneer het gouden pachamama beeldje wordt gestolen door de inca’s, 
is Tepulpaï vastbesloten om de heilige schat terug te brengen. daarmee haalt hij 
zich de woede van de grote inca op de hals. samen met zijn vriendinnetje naïra 
en haar koddige lama gaat hij op pad, met een condor als gids.

Regie: Juan Antin - Dialogen: Nederlands - Prijs: € 2

+5j

+4j

+6j
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ciné pOusseTTe ‘supernOVA’
do 17.11.2022 - 10u30
Een cinema ervaring op maat van kersverse ouders én baby. 

sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en trekken met een camper door engeland. 
Ze bezoeken familie, vrienden en plekken uit hun verleden… Hun reis is echter 
geen gewone vakantie. Tuskers dementie is de laatste jaren erger geworden 
en de tijd die ze samen nog hebben, is momenteel het belangrijkste in hun 
leven. de reis door het verleden staat in het teken van een onzekere toekomst. 
geheimen worden onthuld, plannen vallen in duigen en ze moeten zich afvragen 
wat het betekent lief te hebben in de schaduw van een ingrijpende ziekte..

Regie: Harry Macqueen - Dialogen: Engels - Ondertiteling: Nederlands 
Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe - kansentarief)  

EEn BlIK OP Ons nAjAAR

ciné pOusseTTe ‘nOWHere’  
do 22.09.2022 - 10u30
Een cinema ervaring op maat van kersverse ouders én baby. 

André is een ex-truckchauffeur die zijn dagen vult met het opknappen van een afgele-
gen baancafé. Zijn routineuze leven wordt opgeschrikt wanneer hij de dakloze tiener 
Thierry betrapt op een poging tot inbraak. André, die zelf worstelt met zijn verleden, is 
sterk geraakt door het verhaal van Thierry en neemt de jongeman onder zijn hoede. 

Regie: Peter Monsaert - Dialogen en ondertiteling: Nederlands/Frans
Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe - kansentarief)  

ciné pOusseTTe ‘MAdres pArALeLAs’
do 20.10.2022 - 10u30
Een cinema ervaring op maat van kersverse ouders én baby. 

Janis en Ana ontmoeten elkaar in het ziekenhuis waar ze allebei op het punt staan 
te bevallen. Ze hebben heel wat met elkaar gemeen: ze zijn allebei single en wilden 
niet bewust zwanger raken. de wat oudere Janis, een professionele fotografe, lijkt 
klaar voor het moederschap. Ana, die nog in haar tienerjaren is, is bang en onzeker. 
Ze brengen de uren voor de bevalling samen door waardoor ze op korte tijd een 
hechte band scheppen. een band die een impact zal hebben op hun verdere levens.

Regie: Pedro Almodóvar - Dialogen: Spaans - Ondertiteling: Nederlands
Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe - kansentarief)  

Je neemt je baby gewoon mee in de zaal. We maken het niet helemaal 
donker en het geluid staat wat zachter. Er ligt een verzorgingskussen 
en je kan je buggy kwijt in de buggyparking. Geniet van een heerlijke 
kop koffie of thee, fruit en cake. 
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ALLeZ: nL: sAMen KOKen  
di 24.11.2022 - 10u30 

Allez, allez! 
Oefen je Nederlands op Allez: NL - een hele dag, overal in Brussel

samen lezen, journalist worden, klimmen, acteren, reanimeren, zingen, 
rappen, film kijken en babbelen, babbelen, babbelen.
in gc de Zeyp koken we samen. niets leuker dan samen in de potten 
roeren en je nederlands oefenen. 

Prijs: gratis

ciné pOusseTTe ‘THe duKe
do 22.12.2022 - 10u30
Een cinema ervaring op maat van kersverse ouders én baby. 

engeland, 1961. Kempton Bunton, een vriendelijke, wat oudere taxichauffeur, is 
verontwaardigd dat hij kijk- en luistergeld moet betalen terwijl zijn tv-toestel 
zelfs geen BBc ontvangt. Wanneer hij hoort dat de national gallery een immense 
som belastinggeld betaald heeft voor een schilderij van de spaanse schilder 
goya is de maat vol. Hij besluit het schilderij te stelen en met het losgeld 
tv-licenties gratis maken voor gepensioneerden.

Regie: Roger Michell - Dialogen: Engels - Ondertiteling: Nederlands
Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe - kansentarief)  

WAndeLing MeT gids dOOr HeT MOerAs VAn gAnsHOren
za 24.09.2022 - 13u tot 16u
za 22.10.2022 - 9u30 tot 12u30
Het moeras van ganshoren vormt samen met het stroomafwaarts gelegen 
moeras van Jette één van de laatste restanten van de vochtige gebieden in de 
Molenbeekvallei. Het ligt geprangd tussen de spoorlijnen gent-dendermonde 
en is een natuurgebied met een afwisseling van vochtige weiden en bosjes. de 
site is erkend als voedingsgebied en habitat voor 12 soorten vleermuizen. Verder 
werden er meer dan 65 vogelsoorten waargenomen, alsook amfibieën, kleine 
knaagdieren en zelfs ringslangen. in de vochtige hooiweiden van het moeras 
groeien typische moerasplanten, zoals wilde lychnis, moerasspirea, enz.
Afspraak en eindpunt wandeling: op de begraafplaats van Ganshoren
Prijs: € 5 (volwassenen) / € 2 (kinderen) / € 2  (Paspartoe - kansentarief)  
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Op de KOffie MeT grieT VAnderMAssen
di 13.12.2022 - 14u 
‘Mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt: wat zegt de wetenschap?’, 
lezing in huiskamersfeer, met een kopje koffie erbij.

Waarom blijkt de gendersegregatie op de arbeidsmarkt zo hardnekkig? en hoe komt 
het dat die segregatie toeneemt naarmate vrouwen meer vrijheid en kansen krijgen, 
zoals in de scandinavische landen? een evolutionair perspectief op de seksen 
verheldert waarom de carrièrekeuzes van mannen en vrouwen soms uiteenlopen 
en verklaart waarom de beruchte loonkloof grotendeels neerkomt op een keuzekloof. 

Prijs: € 6 / € 5 (leden org. verenigingen) / € 2 (Paspartoe - kansentarief).  

Op de KOffie MeT cHris de sTOOp
di 11.10.2022 - 14u 
‘Hemelrijk’, lezing in huiskamersfeer, met een kopje koffie erbij.

in het hart van de Kempen, op de hei, breekt een helse tijd aan wanneer een 
zorgcentrum na een sinterklaasbezoek catastrofaal getroffen wordt door co-
rona. de sint, mantelzorger voor zijn oude moeder, wordt als ‘superverspreider’ 
bestempeld en is een moment lang wereldnieuws.
Honderden verzorgingstehuizen kampten met grote uitbraken, duizenden 
bejaarden stierven als vliegen, maar dit waargebeurde verhaal van een 
mantelzorger roept nu indringende vragen op over wat er echt gaande was.

Prijs: € 6 / € 5 (leden org. verenigingen) / € 2 (Paspartoe - kansentarief).  

Op de KOffie MeT pAscALe pLATeL  
di 08.11.2022 - 14u 
‘Vertedernader mij’, lezing in huiskamersfeer, met een kopje koffie erbij.

“ik sta op een kruispunt in mijn leven. Mijn relatie is gestrand, mijn ouders zijn 
dood, mijne bulex is kapot en ik stel mij serieus wat vragen over de liefde en bij 
uitbreiding over de zin van het leven. ik beslis om alles achter mij te laten en naar 
het buitenland te vertrekken. in het vliegtuig, onderweg naar nepal, wil ik mijn pijn 
van mij afschrijven, maar de passagier voor mij klapt zijn zetel achteruit, mijne 
laptop slaat dicht en er is niet genoeg plaats meer om hem terug open te doen. 
ik ben dus genoodzaakt om mijn gedachten daar in dat vliegtuig luidop uit te 
spreken zodat ik ze kan onthouden om ze dan later op te schrijven.” 

Prijs: € 6 / € 5 (leden org. verenigingen) / € 2 (Paspartoe - kansentarief).  

Organisatie ‘Op de koffie’:   GC De Zeyp ism DC De Rotonde, NL Bibliotheek, Davidsfonds, Willemsfonds en Cultuursmakers – afdelingen Ganshoren

EEn BlIK OP Ons nAjAAR
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cOncerT ‘dAMAsT duO’
vr 16.09.2022 - 20u 
 
Violist Shalan Alhamwy en accordeonist Jonas Malfliet
vormen samen Damast Duo.  

samen maken ze ogenschijnijk moeiteloos de Oosterse muzikale invloeden 
begrijpelijk voor een Westers gehoor. net zoals de stof damast uit damascus, 
die in de middeleeuwen ook populair werd in onze contreien, vormt deze 
culturele uitwisseling de muzikale basis van het duo. en behalve erg goede 
muzikanten zijn het ook goede vrienden, en hun speelplezier werkt aanstekelijk. 
reist u met hen mee? 

Prijs: € 10 / € 3 (Academie leden) / € 2 (Paspartoe - kansentarief)  

cOncerT ‘sTiJn Kuppens AKA rOger Lee K’   
vr 21.10.2022 - 20u 
 
Stijn Kuppens is cellist, componist en producer. 

in zijn genre, dat hij omschrijft als non-classical cello, gebruikt hij het instru-
ment op zijn geheel eigen manier. naast het componeren en performen geeft 
stijn ook celloles aan de academie van Jette.

na zijn eerste soloalbum ‘inner cello’ uit 2019, brengt hij dit jaar zijn tweede 
solo-plaat ‘cello souls’ uit. 
Op 21 oktober staat hij voor ons op de planken in gc de Zeyp. 

Prijs: € 10 / € 3 (Academie leden) / € 2 (Paspartoe - kansentarief)  

cOncerT ‘iZAr duO’
vr 18.11.2022 - 20u 
 
‘Izar’ is een heldere dubbelster in ons sterrenstelsel: twee sterren, die samen 
een mooi geheel vormen.

Het repertoire van izar duo - Margot Welleman (begeleidster aan de Academie 
van Jette) en Lokke Van der Ven - focust zich op dat voor piano vierhandig en rijkt 
van de oude meesterwerken tot recent geschreven muziek van o.m Annelies van 
parys. Binnen dat repertorium gaan ze voornamelijk op zoek naar de verschil-
lende aspecten van het vierhandig pianospel. Zo spelen ze bijvoorbeeld naast 
de originele werken voor piano vierhandig ook regelmatig orkestbewerkingen, 
en vertalen ze hun repertoire naar interessante programmakeuzes.

Prijs: € 10 / € 3 (Academie leden) / € 2 (Paspartoe - kansentarief)  
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fAMiLieZOndAg ‘KOKen MeT iKrAM’  
zo 16.10.2022 - 10u tot 12u
 
Kom samen met je (klein)kind 
één keer per maand op zondag naar De Zeyp. 
Wegens groot succes komt ikram nog eens terug om samen met jullie koekjes 
te bakken met pompoen en chocolade! 
 
Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe - kansentarief)  

fAMiLieZOndAg ‘KunsTendAg VOOr Kinderen’  
di 20.11.2022 - 10u tot 12u

Kom samen met je (klein)kind 
één keer per maand op zondag naar De Zeyp. 

Tijdens Kunstendag voor kinderen beleef je met de hele familie kunst in de Zeyp. 
We gaan zelf creatief aan de slag en maken van wol, warm water en zeep een 
kunstwerkje van vilt. Je experimeert met verschillende kleuren en tekeningen. 
 
Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe - kansentarief)  

fAMiLieZOndAg ‘creATief MeT KLei’  
di 18.12.2022 - 10u tot 12u

Kom samen met je (klein)kind 
één keer per maand op zondag naar 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 persoonlijkheid aan plakken. Hoe? door mooie oogjes, grote 
oren, dikke neuzen met snottebel en veel meer bij te maken! een laagdrempelige 
kennismaking met het medium klei.  
Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe - kansentarief)  

+5j

+5j

+5j



de zeyp

12 -  /  Zeypkrant

diensTencenTruM de rOTOnde
een warme plek waar buren elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen

een ZOMerse nAMiddAg uiTWAAien Op de WATerBus VAn BrusseL
di 05.07.2022 - 13u tot 17u
We stappen samen op aan de Vaarkaai in Brussel (we rijden er samen heen of treffen ons 
daar ter plaatse) en varen richting Vilvoorde, we passeren o.a. het redelijke nieuwe dockx 
winkelcentrum, de Van praet brug, Brussels Yachting club, de Vuilverbrandingsoven van 
Brussel. We stappen af aan het park de drie fontijnen in Brussel maken een kleine wande-
ling in het mooie park richting Brasserie de drie fontijnen om hier een koffie en eventueel 
een wafel of pannenkoek te nuttigen en nemen dan op ons gemak de boot weer terug 
richting Brussel. prijs (heen en terug reis bootticket): € 6. Verbruik in de Brasserie eveneens 
op eigen kosten. Info:  Dienstencentrum De Rotonde, tel. 02/422 00 50

iniTiATie scHAKen: Leer VAn de MeesTer Of deeL Je Kennis
ma 11.07.2022 - 14u tot 16u30
Schaken weer een trend? Of gewoon populair gebleven door de eeuwen heen. Ook wij in de rotonde 
zijn geïnspireerd en bieden een mooie rustige plek om samen met een vriend of goede buur te scha-
ken. Misschien omdat het leven net een schaakspel is, er zijn zo ontzettend veel zetten mogelijk. We 
hebben momenteel een schaker in huis die bereid is om je te helpen bij het opzetten van de juiste 
strategie, met de inzet van de juiste speelstukken, zodat je je positie versterkt. Kortom schaken is, 
zoals de russische grootmeester garry Kasparov ooit zei, het leven in het klein. Kom af, met véél 
plezier! Bevalt het schaken, dan kan je uiteraard wekelijks de uitdaging aangaan op onze gebrui-
kelijke spelletjesnamiddagen, wekelijks op maandag en woensdag van 14u tot 16u30. Wij hebben 
nog talrijke andere leuke gezelschapspelen. Info: Dienstencentrum De Rotonde, tel. 02/422 00 50

BBQ in de BinnenTuin VAn de rOTOnde
wo 24.08.2022 - 11u30 tot 14u30

Bij zomers weer hoort een terras en een BBQ. samen gezellig eten in onze mooie binnentuin. 
een glaasje, salades, een brochette, meer moet het niet zijn  om een gezellig middag te 
hebben. eet smakelijk samen! schrijf je snel in!
prijs: € 15 (dranken niet inbegrepen).
Info:  Dienstencentrum De Rotonde, tel. 02/422 00 50

InFO uIT hET huIs
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nederLAndsTALige BiBLiOTHeeK
VOOrLeesuurTJe VOOr KLeuTers

InFO uIT hET huIs

Maandelijks op woensdag 07.09, 
05.10, 09.11, 07.12 van 14u30 tot 15u30 
in samenwerking met de nederlandstalige bibliotheek organiseren we een voorleesuurtje 
voor kleuters, elke eerste woensdag van de maand. Want voorlezen, dat is leesplezier 
doorgeven aan jong en oud! sofie leest een uurtje voor. de kinderen mogen de boeken 
uitkiezen. daarna zitten ze in een kring zodat ze de prenten goed kunnen zien. prijs: gratis. 
info en inschrijvingen: Bibliotheek ganshoren, 02 502 35 44, bibliotheek@ganshoren.brussels

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

cOnVersATieTAfeL 
nederLAnds
Opnieuw wekelijks vanaf september
Meer info via onze website

 
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. 
iedereen met een basiskennis nederlands kan deelnemen. 

Kom erbij zitten en praat in het nederlands over alles wat je interessant 
vindt, nederlandstalige vrijwilligers leiden het gesprek.  Prijs: gratis

3-5j



de zeyp

14 -  /  Zeypkrant

 

INFO Reservatie is verplicht. Inschrijvingen:  02 422 00 11 - dezeyp@vgc.be - www.dezeyp.be
 Deze activiteiten gaan niet door tijdens feestdagen en schoolvakanties.  Organisatie:  GC De Zeyp  

pilates
Wekelijks op zaterdag
groep 1: 10u tot 11u - groep 2: 11u tot 12u 
reeks 1:  17.09 tot 17.12 - reeks 2: 14.01 tot 24.06

Met pilates train je je buik-, bil-, rug en bekkenbodemspieren. Je 
verbetert zo je houding, stabiliteit, coördinatie en ademhaling.

Op dezelfde uren gaat ‘multimove voor kleuters’ door. Ouders krijgen 
zo de kans om een uurtje te sporten zonder opvang te voorzien.

Prijs:  sept-dec: € 30 / € 8 (Paspartoe - kansentarief)  
 jan-juni: € 50 / € 13 (Paspartoe - kansentarief)

Zumba
Wekelijks op zondag van 25.09 tot 27.11
10u tot 11u

Zumba, dat is fitnessoefeningen op ritmische muziek. de bewegingen 
zijn gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans. Beginners zijn ook welkom.

Prijs voor 10 lessen: € 40/ € 10 (Paspartoe - kansentarief) 

start to run - 5 km

Wekelijks op zaterdag van 17.09 tot 26.11
10u tot 11u

Wil je starten met joggen of lopen? een ervaren sportbegeleider leert 
je in 10 weken tijd 5 km lopen, ongeacht leeftijd of basisconditie. 
een looplessenreeks voor de absolute beginners.  
in samenwerking met les gazelles de Bruxelles

Prijs: € 15 / € 2 (Paspartoe - kansentarief) 

Multimove
Wekelijks op zaterdag 
van 17.09 tot 24.06
groep 1: 10u tot 11u - groep 2: 11u tot 12u 
 
Kinderen leren hier de nodige bewegingsvaardigheden voor hun 
leeftijd. Met leuke spelletjes en oefeningen worden hun motorische 
vaardigheden geprikkeld en bevorderd.

Op dezelfde uren gaat ‘pilates’ door, waar ouders kunnen sporten 
zonder opvang te hoeven voorzien.

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

sPORT VOOR jOnG En Oud

1e klkl 
2e klkl
3e klkl
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Beeldatelier 
Wekelijks op woensdag 
van 21.09 tot en met 14.12
13u30 tot 15u30 (1ste, 2e, 3e leerjaar)
16u tot 18u (4e, 5e, 6e leerjaar)

Voor kinderen uit de lagere school
Een reeks van 12 ateliers waarin we experimen-
teren met beeldende kunsten zoals schilderen, 
boetseren, beeldhouwen, fotografie en video.  
In de eerste 6 ateliers (voor de herfstvakantie) spelen we met de 
oude kunsten. In de laatste 6 ateliers (na de herfstvakantie) ont-
dekken we de nieuwe kunsten.  Begeleider: Olivier D’hose

Prijs: € 45 / € 40 (vanaf 2e kind) / € 11 (Paspartoe - kansentarief) 

Knutselclub 
Van 18.09 tot en met 18.12 
14u30 tot 16u  

Voor kinderen uit de 2e en 3e kleuterklas 
Een club voor kleuters die graag knutselen. 
Elke zondag gaan we creatief aan de slag met papier, karton, lijm, 
kleurpotloden, scharen en andere materialen.  De knutselwerkjes die 
we maken worden op het einde van het atelier mee naar huis genomen.  

Prijs: € 45 / € 11 (Paspartoe - kansentarief) 

Theateratelier
Van 15.09 tot en met 15.06  
18u30 tot 20u

Voor kinderen uit het 4e, 5e en 6e leerjaar 
Het theateratelier voor kinderen is terug van weggeweest!  Leer im-
proviseren, spreken en bewegen op een podium. Gebruik je stem en 
je lichaam om je uit te drukken en ga aan de slag met je verbeelding. 
Op het einde van de cursus schitter je mee in een voorstelling. 

Prijs: € 80/ € 20 (Paspartoe - kansentarief) 

VOOR DEZE KINDERCURSUSSEN

Prijs: per kind: € 30 / € 8 (Paspartoe - kansentarief) / 
Reservatie is verplicht 
Inschrijven kan vanaf 15 september om 15u. 
Opvang voorzien vanaf 8u tot 17u 
Organisatie:  GC De Zeyp ism GC De Platoo en GC De Kroon

Kindercursussen 
Op Vadrouille 
Tijdens de herstvakantie
op donderdag 03.11 en vrijdag 04.11

Geboortejaar 2011-2012-2013
‘Op vadrouille’ is Brussels voor ‘op stap’. Dat is 
exact wat we deze twee dagen zullen doen! We 
bezoeken een museum op kindermaat, gaan op stap door de stra-
ten van onze hoofdstad en gaan een kijkje nemen in het ABC huis. 

Donderdag 03.11:
10u tot 12u:  Wandeling ‘kleur je stad’ van Stapstad 
13u30 tot 15u:  Expeditie MIM (muziekinstrumentenmuseum) - 
 geleide rondleiding in het museum

Vrijdag 04.11:  Hele dag naar ABC huis

Op vadrouille voor mini’s
Tijdens de herstvakantie
op donderdag 03.11 en vrijdag 04.11

Geboortejaar 2017-2018
‘Op vadrouille’ is Brussels voor ‘op stap’. Dat is 
exact wat we deze twee dagen zullen doen! We 
gaan op stap in het Laarbeekbos, volgen een creatieve workshop 
en gaan een kijkje nemen in het ABC huis. 

Donderdag 03.11 
9u30 tot 12u:  Workshop Margot Van den Berghe
13u tot 15u30:  Op stap in het Laarbeekbos 

Vrijdag 4/11  Hele dag naar ABC huis

° 2011 
° 2012
° 2013

° 2017 
° 2018

1e leerj 
tot 

6e leerj

2e klkl
3e klkl

4e leerj
5e leerj
6e leerj
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feMMA ganshoren neemt afscheid in 2022
Na 100 jaar organiseert FEMMA Ganshoren nog een laatste activiteit

InTERVIEW

Interview met 
ANN MORRE, ANNEMIE PILLE en 
EMILIENNE DEVOS VAN FEMMA

Er liggen archieffoto’s van FEMMA en de 
voormalige KAV (Kristelijke Arbeiders Vrouwen, 
oorspronkelijke naam, werd in 2012 gewijzigd 
naar FEMMA) op tafel wanneer Ann, Annemie 
en Emilienne het kantoor van De Zeyp binnen-
wandelen. De beelden trekken hen aan en al 
snel beginnen ze verhalen te vertellen over 
de geschiedenis en de vele leuke feesten van 
FEMMA.

Ann:
de KAV is ontstaan in 1922. Toen was er nog 
nood aan een vrouwenbeweging. Veel vrouwen 
gingen niet werken en zaten thuis, de KAV kreeg 
hun van tussen die vier muren en zorgde dat ze 
informatie kregen en contacten legden. Het doel 
was vrouwenemancipatie. dat is vandaag de 
dag veel minder nodig. Vrouwen gaan werken, 
halen hun informatie van het internet, het vrije 
tijdsaanbod is, zeker in de stad, zeer groot. We 
zagen jaar na jaar het ledenaantal minderen. 
daarom hebben we beslist er een punt achter 
te zetten.

Annemie:
Met onze vaste activiteiten zoals het brei- en 
naaicafé zijn we naar KWB verhuisd. Onder hun 
vereniging kunnen we dit wel blijven voortzetten.

Emilienne:
de naam KAV (Kristelijk Arbeiders Vrouwen) werd 
in 2012 veranderd naar feMMA, omdat ‘Kristelijk’ 
en ‘arbeiders’ al lang niet meer klopte met de 
identiteit van de vereniging. recent is feMMA 
ook veranderd naar feMMA Wereldvrouwen. 
Het imago van de nationale vereniging wijzigt 
om nieuwe mensen aan te trekken. Hopelijk 
lukt het hen.

Sinds wanneer zijn jullie aangesloten bij 
FEMMA?

Ann:
ik ben erbij sinds 1982. Mijn man Jan was actief 
als schepen van cultuur en was ‘s avonds vaak 
weg van huis. ik had geen zin om thuis te blijven 
en kwam zo via activiteiten terecht bij feMMA.

Annemie:
ik ben er pas bij sinds 2008. Toen mijn zoon 12 
jaar werd had ik plots weer tijd om dingen te doen. 

Emilienne:
ik ben de ancien. ik ben sinds de jaren ‘70 aan-
gesloten bij feMMA. en ik ben 10 jaar voorzitster 
geweest. Vroeger had je om de 4 jaar verkie-
zingen, en zelfs maandelijkse vergaderingen. 

Dit jaar viert FEMMA (voorheen KAV) haar 
honderdjarig bestaan, en tegelijk nemen 
ze afscheid. Om verschillende redenen, 
waaronder de zware coronaperiode, ver-
loor de vereniging de laatste jaren meer 
en meer leden. De overblijvers beslisten er 
een punt achter te zetten, in schoonheid. 
Binnenkort komen zij voor een laatste keer 
samen, voor een boottocht waar vast en 
zeker veel herinneringen zullen boven-
gehaald worden. Drie leden, Ann Morre, 
Annemie Pille en Emilienne Devos, doen 
dat nu alvast een keer voor de Zeypkrant.
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de KAV is ontstaan in 1922. Toen was er 
nog nood aan een vrouwenbeweging.Maar dat was het laatste decennium ook al niet 

meer het geval. Vrouwen spraken elkaar aan en 
moedigden elkaar aan om zich aan te sluiten.

Wat soort activiteiten organiseerde FEMMA?

Annemie:
Kooklessen, bloemschikken, naaien- en breien, 
pilates, line dancen en bijvoorbeeld ook eHBO 
cursussen.

Emilienne:
elk jaar was er een startvergadering en elke 10 
jaar een groot feestelijk jubileum. er werden to-

neeltjes opgevoerd, een hele show met sketches 
en modeshows. er was ook het Kerstfeest en 
uitstappen die georganiseerd werden. Voor ons 
60 jarig jubileum was er bijvoorbeeld een groot 
eet- en dansfeest in de sporthal in ganshoren.

Ann:
We hadden ook boekjes die we persoonlijk 
ronddroegen. Zo legden we contact, we belden 
aan bij de mensen en deden een praatje. Zo 
haalden we ook ons lidgeld op.

Emilienne: 
sinds 2000 minderde dat contact, en liep het 
ledenaantal ook terug.

Hoe beleefden jullie 
de coronaperiode?

Ann: 
feMMA heeft geholpen bij het naaien van mond-
maskers voor inwoners van de gemeente. rond 
nieuwjaar hebben we cadeautjes rondgestuurd 
en we hebben ook onze meest succesvolle kook-
recepten via mail opgestuurd naar onze leden.

Annemie:
gelukkig hebben we op 16 februari, niet lang voor 
de lockdown, een etentje gehouden ter ere van 
ons 100 jarig bestaan.

Emilienne:
Als we daarop terugkijken was dat eigenlijk onze 
laatste activiteit met alle leden.

Ann:
na corona zijn er veel leden gestopt. Maar het 
was een evolutie die al gaande was. Het valt 
ook te begrijpen: vrouwen werken nu (voltijds), 
we moeten alsmaar langer werken, daarna 
heb je misschien kleinkinderen om voor te 
zorgen, mensen reizen meer, je hebt privé meer 
vriendengroepen, je kan nu overal je informatie 
halen,… daarom zijn verenigingen niet zo aan-
trekkelijk meer.

Wanneer komen jullie voor de laatste keer 
samen?

Ann: 
(lacht) die datum is al meerdere keren uitge-
steld. Maar het zal wel eens lukken, en dan 
eindigen we in schoonheid.

Bedankt voor al die mooie jaren!
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cOluMn

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

groeten uit Brussel

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

net als vorige zomer heb ik dit jaar geen vakantie 
geboekt. ik heb geen auto, vlieg liever niet en vind 
het leven al duur genoeg. Mijn weinige spaargeld 
gaat naar de renovatie van mijn bescheiden woonst. 

een thuisblijfvakantie dus. Vorige zomer draaide 
die heel goed uit. doordat ik niets had gepland, 
kwamen onverwachte dingen op mijn pad. Aan-
biedingen waar ik kon op ingaan. Mijn vrije tijd 
werd een zee van mogelijkheden.

ik won tickets voor het Brosellafestival en beleef-
de er drie heerlijke dagen. ik raakte er bevriend 
met buren die er ook drie dagen doorbrachten. 
een vriendin die een paar straten verder woonde, 
bood me aan op haar huis te passen. een mooi 
groot herenhuis op wandelafstand van mijn 
woonst, op de grens tussen Molenbeek, Laken, 
Jette en Koekelberg. ik ervoer mijn vertrouwde 

buurt op andere manier, dichtbij maar 
ook ver. 

de dingen die we doen op vakantie, doen 
we vaak te weinig in onze eigen stad. 
Musea bezoeken. picknicken in een park. 
de architectuur van gebouwen bewonde-
ren. eens naar een andere supermarkt. 
de markten verkennen. nieuwe dingen 
proeven. naar de bioscoop, een andere 
dan gewoonlijk. Zo leuk om eens de toerist 
uit te hangen in Brussel.

Zelfs mijn geliefde, vertrouwde Marollen wisten me te 
verrassen. ik vond er de Klaproosgang, een verbor-
gen en afgesloten straatje. een van de bewoners zag 
me voor het poortje staan en liet me binnen. ik kwam 
terecht in een geheime groene oase waar het zalig 
wonen moet zijn. even later vond ik een nieuw terras, 

onder de bomen, tegen de Miniemenkerk. ik 
waande me er in parijs.

Op de site van Brukselbinnenstebuiten 
vond ik voor elke Brusselse gemeente 
een doe-het-zelf-wandeling. dank zij de 
plannetjes en tips ontdekte ik dat je je in 
neder-Over-Heembeek in Zuid-frankrijk 
kunt wanen. Ook in Anderlecht vond ik 
het platteland, maar onder de Brusselse 
ring, waarvan de steunpilaren beschil-
derd zijn door graffitikunstenaars, lijkt 
het er op Berlijn. de Matonge dacht ik te 
kennen, maar wist me te verrassen. ik 
vond er zelfs een Amerikaanse diner die 
met deed geloven dat ik de route 66 aan 
het volgen was. 

dat ik na al die jaren in Brussel nog steeds 
het Wiertzmuseum niet bezocht heb, hoop 
ik deze zomer goed te maken. Ook ukkel 
staat op mijn lijstje, met zijn prachtige 
Van Buuren Museum. graag zou ik ook een 
aantal bibliotheken bezoeken, zoals die 

van Watermaal-Bosvoorde. in Brussel kan je met 
één lenerskaart in twintig bibliotheken terecht. 
de bibliotheek van etterbeek is een architecturaal 
pareltje. Verken er de buurt en stel vast dat de 
europese wijk zoveel meer te bieden heeft dan 
moderne spiegelbuildings.

Wanneer ik niet op wandel ben, zal ik genieten 
van mijn kleine, noordoostelijk georiënteerde 
stadstuin. er bloeien bloemen die ik zaaide met 
zaad uit de Jetse zadenbib en ook een forse per-
ziksalie, die gonst van de bijen en de hommels. 

deze zomer wil ik vaker op het plein voor mijn huis 
doorbrengen, aan de zonnekant van het huis. Aan 
een rond rood tafeltje ga ik daar zitten, lezen en 
schrijven, genieten van de zon. en tijd hebben om 
te praten met vrienden of toevallige passanten.

in plaats van te vertrekken, kijken naar de wereld 
voor mijn deur.

https://www.brukselbinnenstebuiten.be/
https://visit.brussels/
https://brusselsebibliotheken.bibliotheek.be/
https://www.brusselsmuseums.be/nl/
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erfgOedBAnK gAnsHOren 
presenteert

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.

familiefoto van 
germaine Jolie - de Koster met haar kinderen

familiefoto van germaine Jolie, weduwe de Koster, met haar kinderen, 
Jan, stef, piet en Mia, ter gelegenheid van de plechtige communie 
van Jan en piet in 1964. de foto is genomen in de tuin van hun woning 
op de eeuwfeestsquare 26.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. EFTE00395

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. 

Tuinwijkbewoners Marie-Louise en françois coppens staan hier in de achtertuin 
van hun woning, gelegen aan de Kasteeldreefstraat 14. Zij waren die dag 60 jaar 
getrouwd, er was geen feest, vermoedelijk omdat ze kinderloos waren en geen 
familie meer hadden. Zij woonde naast Helene Van Lier en roger Van Malder, die 
jaren ervoor verhuisd waren naar nummer 12. françois was de loodgieter van de wijk.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. EFTE00432
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VriJ ATeLier de ZeYp
■  Amateurkunst ganshoren 

elke zaterdag van 9u tot 12u  

de leden van de kunstkring uit ganshoren, het Vrij 
Atelier de Zeyp, zijn amateurkunstenaars met di-
verse stijlen: tekeningen en schilderijen in aquarel, 
olieverf, pastel, acryl, sepia en potlood. We werken 
niet met een lesgever. elke zaterdag  wordt er in 
gc de Zeyp door onze leden creatief gewerkt, maar 
ook gelachen, ‘gezwansd’ en een pintje gedronken. 
We nemen deel aan allerlei tentoonstellingen.
iedere maand stelt één van onze leden een tiental 
werken tentoon in het café ’t Zeypke’, Zeypstraat 
47, 1083 ganshoren. (onder voorbehoud)
Wie graag creatief wil bezig zijn, is van harte 
welkom. We zijn geen grote groep en staan open 
voor iedereen.  Locatie: gc de Zeyp (zaal ‘Atelier’). 
Lidgeld: € 5 / € 7,50 (+ partner) per jaar.  

info:  rudy Maes (02 410 59 54) en 
Yvon cardona (0475 32 66 24)

uIT hET VEREnIGInGslEVEn

OKrA
■  Busuitstap naar Antwerpen

maandag 11.07

Voormiddag: boottocht van 90 min. met ontbijt 
aan boord naar linkeroever strand van st. Anneke 
en lunch (3-gangenmaaltijd). namiddag: Bus-
rondrit door de Waaslandhaven en wandeling. 
Avond: broodmaaltijd. prijs: € 65 (Okra leden)

■  Busuitstap naar 
 Meise en Mechelen

vrijdag 26.08

9u:   Busuitstap Meise en Mechelen niet te ver 
van huis, goedkoop, geschikt voor iedereen, 

 samen met alle Okra trefpunten van Brussel.

VM:  Plantentuin van Meise
 Op eigen tempo ontdekken we de planten-

tuin met zijn prachtige bloemen en planten. 
Mogelijkheid op het domein even uit te 
rusten en van een drankje te genieten.

 3-Gangenmaaltijd in Elewijt Center
 Tomatenroomsoep/Vol-au-vent met frietjes/

chocolademousse (drank inbegrepen).

NM:  Mechelen Centrum
 Voor ieder wat wils: historisch centrum,  

shopping, vele terrasjes.

18u:  Huiswaarts  

prijs: € 25 (OKrA-leden) / € 51  (niet-leden - OKrA 
lidmaatschap voor volgend jaar inbegrepen!)
Opstapplaats voor de bus: ganshoren. inschrij-
vingen zijn pas definitief na storting van het 
bedrag op rekening Be28-7995-5129-1620 van 
OKrA ganshoren of contant aan een bestuurslid.

■  Ontmoetingsnamiddagen

Woensdag 17.08, 21.09 en 19.10

in gc de Zeyp om 14u en verder elke 3de woens-
dag van de maand met leuke babbels, allerlei 
spelletjes, diverse info... iedereen welkom! gratis.

■  Andere activiteiten 
 op de agenda van okra

■ gegidste wandeling ‘Begraafplaats dieweg 
 in ukkel’ op vrijdag 15.07

■ Wandeling ‘Matongé-wijk’ met sonja 
 van vzw polymnia op vrijdag 19.08 

■ Busuitstap ‘het Hageland’ op maandag 05.09

info: emilienne Van de gucht (02 428 21 00), 
flemdevos@gmail.com of Annette Ameryckx 
(02 465 98 88), an.ameryckx@outlook.be   
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VriJ ATeLier de ZeYp
duBBeLe eXpO - 10-2022
VernissAge:   zaterdag 29.10.2022 om 15u
  in gc de Zeyp

Onze kunstkring het Vrij Atelier de Zeyp houdt een dubbele 
expo in gc de Zeyp. nieuwe werken (tekeningen en schilderijen 
in aquarel, olieverf, acryl, sepia, houtskool en potlood)

uIT hET VEREnIGInGslEVEn

  65 JAAr Lief en Leed:
  MArceL en iVOnne
65 jaar geleden... in april 1957 hebben - 
inderdaad - Marcel Minne en ivonne ringoet 
elkander hun wettelijk en kerkelijk jawoord ge-
geven... een Briljanten huwelijksjubileum dus.

rest ons nu de aangename plicht iedereen, 
die blijk gaf dit heugelijk feit mee te beleven, 
van ganser harte te bedanken.

Het Zeypkrantje kwam ons te hulp.

dank aan Marina dehing-Van den Broeck om 
als schepen van ganshoren ons een woordje 
van bewondering toe te spreken.

dank aan Johan dobbelaere om als pastoor 
aanwezig te zijn bij de viering.

dank aan alle leden van de Zeyp voor hun geschenken en vele bloemen en zeker 
voor de prachtige Oorkonde die we nog dikwijls kunnen lezen.

dank aan onze lieve kinderen, kleinkinderen en - tot nu toe - 10 achterkleinkinderen 
voor alle feestelijkheden, die jullie op touw hebben gezet: speeches en een mooi 
lied gezongen door het familiekoor.

dank voor de vele bloemen, groot en klein, 

dank voor de vele geschenken die we hebben gekregen. Zoveel van alles.

We hebben er echt van genoten. Het werd een dag om in te kaderen.

dankjewel, 

ivonne en Marcel

ThEMA 1
Trompe-l’oeil

een schildertechniek die 
bedrieglijk realistisch aan- 
doet. Het betekent letterlijk 
‘bedriegt het oog’ ofwel 
gezichtsbedrog.

Van zaterdag 29.10 
tot zondag 27.11.2022,
elke dag, doorlopend 
in de Foyer (gelijkvloers)

ThEMA 2
Ode aan Van Gogh

de combinatie van warme 
geeltinten en allerlei va-
riaties op blauw en groen 
zijn typisch voor heel wat 
schilderijen van Van gogh.

Van zaterdag 29.10 
tot zondag 06.11.2022,
elke dag van 14u tot 18u 
in het Atelier (1ste verdieping)

Op hetzelfde moment kan je dus genieten van twee expo’s.
Kom zeker kijken! Locatie: gc de Zeyp, Zeypstraat, 47, 1083 
ganshoren.  OrgAnisATie: Vrij Atelier de Zeyp in samenwerking 
met gc de Zeyp
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AGEndA

Ag e n dA  d e  Z e Y p

van 01.07 tot 15.07
VR 1

ZA 2

ZO 3 BEGELEiDE MOuNTAiNBikE TOChT

MA 4 kindercursussen

Di 5 kindercursussen

WO 6 kindercursussen

DO 7 •  kindercursussen
•  11-JuLiViERiNG - 
   FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSChAP 

VR 8 kindercursussen

ZA 9

ZO 10

MA 11 Feestdag / DZ gesloten

Di 12 kindercursussen

WO 13 kindercursussen

DO 14 kindercursussen

VR 15 kindercursussen

van 15.08 tot 31.08
MA 15 Feestdag / DZ gesloten

Di 16

WO 17

DO 18

VR 19

ZA 20

ZO 21

MA 22 kindercursussen

Di 23 kindercursussen

WO 24 kindercursussen

DO 25 kindercursussen

VR 26 •  kindercursussen
•  PLAZEY FESTiVAL

ZA 27 PLAZEY FESTVAL

ZO 28 PLAZEY FESTVAL

MA 29

Di 30

WO 31

van 01.09 tot 30.09
DO 1

VR 2

ZA 3

ZO 4

MA 5

Di 6

WO 7

DO 8

VR 9 BiB: VOORLEESuuRTJE VOOR kLEuTERS

ZA 10  STARTDAG DE ZEYP

ZO 11

MA 12

Di 13

WO 14

DO 15 •  ThEATERATELiER 
•  CONVERSATiETAFEL NL 

VR 16 CONCERT ‘DAMAST DuO’

ZA 17 PiLATES 
START TO RuN 
MuLTiMOVE 

ZO 18 kNuTSELCLuB

MA 19

Di 20

WO 21 •  FiLMLOkET  Mijn moeder is een gorilla
•  BEELDATELiER 

DO 22 CiNÉ POuSSETTE  Nowhere

VR 23

ZA 24 WANDELiNG MET GiDS 
iN hET MOERAS GANShOREN

ZO 25 ZuMBA 

MA 26

Di 27

WO 28

DO 29

VR 30

 11-JuLiViERiNG - 
FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSChAP

noteer reeds in je agenda
Di 11.10 OP DE kOFFiE   Chris De Stoop

DO 13.10 MuSETTE   Rudi Tastenoe 

ZO 16.10 FAMiLiEZONDAG   koken met ikram

WO 19.10 FiLMLOkET   Mama Boe op zoek naar thuis 

DO 20.10 CiNÉ POuSSETTE   Madres Paralelas

VR 21.10 CONCERT  Stijn kuppens

ZA 22.10 WANDELiNG MET GiDS iN hET MOERAS GANShOREN

ZO 23.10 FAMiLiEThEATER   2ogen 2oren

 

ZOMERSLuiTiNG DE ZEYP
VAN MAANDAG 18.07 

TOT EN MET MAANDAG 15.08

MuseTTenAMiddAg
De musettenamiddagen in De Zeyp 
zorgen steeds voor ambiance en nostalgie. 

We nodigen fijne muzikanten uit en zorgen voor 
koffie en taart. Het publiek kan gezellig een 
babbeltje slaan. en er mag gedanst worden! 

di  13.10 - 14u:   Rudi Tastenoe
di  15.12 - 14u:   Dan Peeters

Prijs: € 8 / € 2 (Paspartoe - kansentarief)

Rudi Tastenoe
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Wist je dat... 

Wij open zijn voor 

jullie deze zomer!! 

(slechts heel even 

gesloten van 

25/07 t/m 05/08)

Tijd voor een koffie, een babbel, een ontmoeting, 

een spelletje, een terrasje, een toffe activiteit!

Bekijk ons aanbod. Blijf zeker niet thuis zitten deze 

zomer maar kom langs!

Zomerse groetjes, Team De Rotonde

WELKOM

PRIKBORd

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 denkt al na over het programma voor 2023. Jij kan daarbij helpen! Heb je een interessant atelier? Voorstel tot lessenreeks? Een activiteit of workshop waar je al lang naar op zoek bent? Laat het ons weten via dezeyp@vgc.be

Heb je zelf een 
berichtje voor 

op ons prikbord?

Mail het door 
naar:  

dezeyp@vgc.be
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VANAF 1 SEPTEMBER 

stopt GC De Zeyp

met de bus aan bus bedeling 

van ons maandblad in Ganshoren.

Wil je graag je GRATIS exemplaar 

blijven ontvangen in je brievenbus?  

 
 Geef ons gauw een seintje 

   via 02 422 00 11 of 

    dezeyp@vgc.be 

     met vermelding van 

       je naam en adres.

Mogen we even 
jullie AANDACHT


