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Beste lezer, 
de laatste maand van 2022 gaat in. Het zal een zijn met nog vele activiteiten op de agenda: 
griet Vandermassen komt een interessante lezing geven over vrouwen op de arbeidsmarkt, 
onze Kerstmusette zal opnieuw voor veel ambiance zorgen, er staat nog een leuk familietheater 
gepland en een dansvoorstelling door de winnaar van ‘so You Think You can dance’. Het dien-
stencentrum plant een kerstontbijt en er zijn de kerstconcerten georganiseerd door de lokale 
verenigingen in ganshoren. Je vindt ze allemaal terug in dit krantje. en, schrijf alvast zaterdag 
28 januari in jullie agenda: dan plannen wij een groots nieuwjaarsfeest! de receptie start om 
18u en wij zorgen dat er naast gratis drankjes en hapjes ook animatie voor jong en oud zal zijn. 

Verderop in dit krantje kan je een glimp opvangen van de voorjaarsprogrammatie van 2023. Wie 
wil, kan zich meteen al inschrijven via onze website www.dezeyp.be of ons onthaal. 
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? geef dan je e-mailadres door 
via dezeyp@vgc.be en wij zetten je op de lijst voor onze digitale nieuwsbrief. 

Tot slot willen we patrick cocquet van de fotoclub bedanken voor de mooie coverfoto. 
de fotoclub houdt een expo van hun werk vanaf 9 december 2022 tot 31 januari 2023 in 
de foyer van de Zeyp. iedereen is uitgenodigd op de vernissage op vrijdag 9 december om 17u. 

WedsTriJd
3 x  boek van Mark coenen + duo ticket 
voor het concert van pierre Anckaert

in de Zeyp kan je in 2023 opnieuw genieten van een reeks concerten.

Op vrijdag 20 januari 2023 om 20u staat pierre Anckaert voor ons 
op de planken. pierre Anckaert’s repertoire bestaat uit moderne 
eigen composities, met referenties naar klassiekers uit de jazz en 
de hedendaagse muziek. 

Wij geven 3 x  duo ticket voor het concert van pierre Anckaert 
weg, samen met een boek ‘italië voor idioten’ van Mark coenen. 
stuur snel een mailtje naar dezeyp@vgc.be met als titel ‘Wedstrijd 
december 22’. een onschuldige hand zal de winnaars loten.

GC De Zeyp (onthaal en secretariaat) is gesloten 
van vrijdag 23 december 2022 tot en met zondag 1 januari 2023.

We wensen jullie van harte prettige eindejaarsfeesten en 
een gelukkig en gezond Nieuwjaar   2023 
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in de KiJKer  
circuit 
interview met igor suys

Igor, kan je jezelf even kort voorstellen?

Mijn naam is igor suys. ik maak al bijna 13 jaar 
muziek onder de naam ‘Multitude’. ik ben begonnen 
met het maken van kleine mashups omdat een 
vriend mij een leuk programma had aangeraden om 
uit te proberen. Toen ik positieve feedback begon 
te krijgen van vrienden, ben ik mij steeds meer 
gaan verdiepen naar andere gebieden binnen in 
de muziekwereld. nu maak ik nog steeds muziek. 
die is vooral op het melodische gestructureerd. 
Akoestische elementen worden verweven in een 
digitale cosmos.
in hartje Brussel maak ik muziek in mijn apparte-
mentje. de dynamiek van de stad geeft mij motiva-

tie om actief bezig te zijn en te blijven zoeken naar 
nieuwe opportuniteiten.

Wat is CIRCUIT?

circuit zijn artistieke trajecten van een half jaar of 
langer, waarbij jongeren ondersteuning kunnen 
krijgen bij hun artistieke projecten. Ook in de Zeyp 
gaat dat traject door met een coach. We zijn hier 
met een aantal deelnemers, allen in een andere 
discipline.

Komt er een toonmoment? 

Het toonmoment staat gepland op 25 maart 
2023, al kan die datum nog veranderen. ik zal 
dan mijn nieuw nummer ‘Thief of Joy’ live spelen 

en de videoclip zal ergens geprojecteerd worden, 
eventueel moet ik ervoor zorgen dat ik de live act 
wat dynamisch maak, en beweging in breng. it’s 
a work in progress!

finissage van de expo van Karolina szejda

‘Circuit’ biedt jongeren de kans om 
hun eigen artistieke traject verder te verdiepen

Op de Koffie met chris de stoop
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Binnenkort 

dAnsTHeATer ‘iK MALiK’
vr 02.12.2022 - 13u30 en 20u
 
Danstheater met Mohammed Malik, winnaar van 
‘so you think you can dance’. Geregisseerd door Wim Ipers

Malik kwam op zijn acht met zijn moeder en zus van Kenya naar België. Hij 
moest zijn land, thuis, taal, school en vrienden achterlaten, en hier van nul 
opnieuw beginnen. ‘ik malik’ is zijn verhaal: in tekst, spoken word en dans, in 
het nederlands en engels. Hoe hij profvoetballer wilde worden... uiteindelijk 
profdanser werd, en so You Think You can dance won. Hoe hij trouw blijft aan 
zijn roots én trouw wil zijn aan zijn nieuwe land. Hoe hij met vallen en opstaan, 
maar vooral met een onverwoestbaar optimisme zijn dromen waarmaakt...
‘you can’t love anyone else, if you don’t love yourself.’ - Maya Angelou

Prijs: € 12 / € 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: Amadeo Kollectif 
regie: Marianne Hansé en elsa debefve

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

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). 

+11j

+4j
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KersTMuseTTe MeT dAn peeTers
do 15.12.2022 - 14u 

De musettenamiddagen van 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!

dan peeters is een Brusselaar in hart en nieren. Onder invloed van zijn muzikale 
vader nam hij op 9-jarige leeftijd de drumstokjes ter hand en speelde hij mee 
met de Harmonie sint-cecilia van evere. Het oeuvre dat hij vandaag de dag 
brengt is samengesteld op basis van jaren ervaring als entertainer en zijn 
liefde voor de muziek.

Prijs (taart en koffie inclusief): € 8 / € 2 (Paspartoe - kansentarief). 

fAMiLieZOndAg ‘creATief MeT KLei’  
zo 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)  

ciné pOusseTTe ‘THe duKe’
do 22.12.2022 - 10u30

Een aangepaste cinema ervaring met films voor volwassenen op maat 
van kersverse ouders én baby.  Je neemt je baby gewoon mee in de zaal. 

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)  

+5j
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fiLM  ‘LA fiLLe incOnnue’
zo 05.02.2023 - 14u 

Belgische topfilm

Jenny is een jonge huisarts met schuldgevoelens, omdat ze de deur van haar 
praktijk gesloten hield voor een meisje dat later dood wordt aangetroffen. Wan-
neer ze van de politie hoort dat de identiteit van het meisje onbekend is, gaat ze 
op zoek naar haar naam. Beetje bij beetje brengt ze de waarheid aan het licht.

geregisseerd door: Jean-pierre dardenne en Luc dardenne

Met onder meer:  Adèle Haenel, Jérémie renier en Olivier gourmet

Prijs: € 4
Organisatie:  GC De Zeyp in samenwerking met KWB Ganshoren

sTAndupcOMedY  ‘de feeLgOOdsHOW’
za 21.01.2023 - 20u 
 
Comedian Thomas Smith staat al 23 jaar op de planken en behoort tot de 
crème van de Belgische stand-upcomedians. 

in 2000 was hij finalist van Humo’s comedy cup, en sindsdien maakte hij zeven 
solocomedyshows en was hij te zien in tal van tv-programma’s. 

in deze show brengt hij een verzamelwerk van topcomedy.

Prijs:   € 12 / € 4 (Paspartoe - kansentarief)
Organisatie:  GC De Zeyp in samenwerking met KWB Ganshoren

cOncerT  pierre AncKAerT
vr 20.01.2023 - 20u 

Pierre Anckaert’s repertoire bestaat uit moderne eigen composities met 
referenties naar klassiekers uit de jazz en de hedendaagse muziek. 

Hij ontdekt op 7-jarige leeftijd de jazzimprovisatie dankzij zijn pianoleraar Hans Lamal. 
na de middelbare school trekt hij naar de universiteit voor een opleiding rechten. na 
3 jaar beslist Anckaert zich toch volledig op de piano toe te leggen. Hij schrijft zich 
in aan het Koninklijk conservatorium Brussel en krijgt er les van diederik Wissels en 
nathalie Loriers. Ondertussen reist hij naar de cubaanse hoofdstad Havana voor een 
specialisatiecursus in Afro-cubaanse muziek bij Julio Montorro. in 2006 beëindigt 
Anckaert zijn opleiding piano aan het conservatorium met grote onderscheiding. 

Prijs:  € 10 / € 3 (Academie leden) / € 2 (Paspartoe - kansentarief). 
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creatieve kindercursussen 
gezocht: Koen Konijn, 
Boekenboef 

Tijdens de Kerstvakantie 
van maandag 02.01 tot en met vrijdag 06.01.2023 

Geboortejaar 2017-2018-2019  

geZOcHT: Koen Konijn, boekenboef 
(naar het boek van emily MacKenzie) 

Wie heeft dit konijn gezien? Hij wordt verdacht van: stelen van strip-
verhalen, pikken van prentenboeken, jatten van jeugdboeken. Voor het 
laatst gezien in het huis van Arthur. Luistert (soms) naar de naam Koen, 
spreek hem niet aan als je geen sla en wortels bij je hebt. Help de politie 
hem te vinden, samen pakken we de boekenboef op!

een creatieve kindercursus in samenwerking met pantha rhei voor 
kleuters uit de 1ste, 2de en 3de kleuterklas.

VOOR DEZE KINDERCURSUS 

Prijs: per kind: € 75 / € 15 (Paspartoe - kansentarief) / 
Reservatie is verplicht 
Opvang voorzien vanaf 8u tot 17u 
Organisatie:  GC De Zeyp ism GC De Platoo en GC De Kroon

° 2017 
° 2018
° 2019

filmloKeT 
Maandelijkse woensdagnamiddagfilm 
voor jonge ketten en (groot)ouders

pachamama
Woensdag 21.12.2022 - 14u30

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 kinderachtig. Wanneer het gouden pachamama beeldje wordt ge-

stolen 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

coppellia
Woensdag 18.01.2023 - 14u30

een woordeloze danservaring 
op groot scherm! een unieke 
dansfilm vol filmtechnieken. Van 
3d en 2d-animatie tot kleurrijke 
live action en balletscènes.
de boosaardige dr. coppelius 
bedwelmt zijn stad met op-
pervlakkige schoonheid, en 
bedreigt daardoor de prachti-
ge liefde tussen Zwaantje en 
frans. dr. coppelius schept de 

beeldschone coppelia die ieders hoofd op hol brengt en ook frans 
betovert! Meer nog, het met liefde gevulde hart van frans is het laatste 
ingrediënt dat coppelius nodig heeft om coppelia tot leven te wekken. 
Zwaantje doet al het mogelijke om frans voor 
een verschrikkelijk einde te behoeden.

+6j

FILMLOKET

Prijs: € 2 - Organisatie:  GC De Zeyp

+6j
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diensTencenTruM de rOTOnde
een warme plek waar buren elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen

inFo uit het huis

geZeLLig  ... een MiddAgJe cineMA in de rOTOnde

donderdag 29.12 van 14u tot 16u
 
We sluiten dit mooie jaar af gezellig samen in kerstsfeer voor de buis!
een mooie kerstboom, mét kerstverlichting én heerlijk geurende koffie.
Welke kerstfilm we zullen tonen houden we nog even als verrassing.
Kom af en beleef het mee, misschien valt er nog sneeuw (in die film ... ).

Info & inschrijving: Dienstencentrum De Rotonde, tel. 02 422 00 50

KersTOnTBiJT, een BiJZOnder WArM MOMenT sAMen BeLeVen

Vrijdag 23.12 van 9u tot 12u30
 
Ook dit jaar willen we weer graag samen aan onze Kerstontbijttafel plaats nemen.
Je bedient je aan een rijkelijke ontbijtbuffet
We toasten op verbondenheid in onze buurt!  Tot dan!

Info & inschrijving: Dienstencentrum De Rotonde, tel. 02 422 00 50

 

sAMenLeZen

Maandag 16.01 van 15u tot 16u
 
Hou je van verhalen? Kennis over literatuur, boeken of schrijvers is helemaal niet nodig. 
Het kleine stukje tekst of gedicht op het leesmoment zelf: daar gaat het over.
Vind je het fijn om gedachten en gevoelens te delen rond tekstfragmenten en gedichten? 
samen Lezen is een mooie manier om mensen met elkaar te verbinden aan de hand van 
oude en nieuwe verhalen. Het is géén boekenclub: je moet niets vooraf gelezen hebben. 
We lezen voor en gaan in gesprek over wat de tekst met ons doet; uiteraard mag je ook 
gewoon luisteren en mee genieten. iedereen is van harte welkom.

Info & inschrijving: Dienstencentrum De Rotonde, tel. 02 422 00 50
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nederLAndsTALige BiBLiOTHeeK

inFo uit het huis

VOOrLeesuurTJe VOOr KLeuTers
Woensdag 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, www.ganshoren.bibliotheek.be

3-5j

cOnVersATieTAfeL nederLAnds
Oefen je Nederlands door met anderen te spreken

elke donderdag - 19u tot 20u
 
Wil je graag nederlands oefenen? Onze conversatietafel is hiervoor de 
perfecte plek. Oefen je nederlands door met anderen te spreken in een 
aangename en ontspannen omgeving. 

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.  Info en inschrijvingen:  02 422 00 11 - 
dezeyp@vgc.be - www.dezeyp.be
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interview grietkin de Mulder
Grietkin neemt na 8 jaar dienst afscheid van ons gemeenschapscentrum. 

interview

Als sociaal-cultureel werker zette zij haar schouders onder de scholenwerking, kindercursussen, Plazey festival, de wijkontbijten, 
activiteiten om Nederlands te oefenen en veel, veel meer. We zetten haar graag in de bloemetjes, bedanken haar voor de jarenlange 
inzet en wensen haar veel succes via dit interview.

Grietkin De Mulder

Grietkin, herinner jij je eerste werkdag in De 
Zeyp nog, zo’n 8 jaar geleden?

gho, de eerste dag niet. ik herinner me wel een 
warme ontvangst van de collega’s, dat ik de 
tijd kreeg om me in te werken en dat ivo (vorige 
centrumverantwoordelijke) me veel vertrouwen 
gaf. Het was mijn allereerste job na mijn studies, 
en ik heb op 8 jaar enorm veel bijgeleerd. 

Was het je eerste ervaring met Ganshoren ook?

ik kende ganshoren helemaal niet goed, ik ben 
zelf afkomstig van Haren, de andere kant van 
Brussel. ik kende enkel jeugdhuis Tongeluk. Mijn 
lief was hier wel opgegroeid dus ik kwam hier 
op bezoek bij mijn schoonfamilie. Mijn eerste 
contact met de Zeyp was voor het verrassings-
feestje van mijn schoonmoeder die 50 jaar werd.  
dat was in theaterzaal Briljant, en ik herinner me 
dat ik het een donkere zaal vond. (lacht)

Over welk project waaraan je hebt 
gewerkt ben je het meeste trots?

er zijn veel projecten geweest waar 
ik trots op ben. Maar als ik er één 
moet uitpikken dan kies ik toch plazey 
festival. Het festival heeft in die 8 
jaar dat ik hier heb gewerkt ook veel 
transformaties gekend. Het eerste jaar 
dat ik eraan meewerkte, in 2015, was 
het één festivalweekend, het laatste 
weekend van juni. 

in 2016 kreeg het festival een vervolg 
met Bar eliza, getrokken door enkele 
buurtbewoners en vrijwilligers van het 
festival en ondersteund door de Zeyp 
en de platoo. 

plazey was die jaren telkens een 
prachtige start of afsluiter van de 

zomervakantie. en ook tij-
dens de corona pandemie 
pasten we het festival aan in tijd 
en ruimte. Het was altijd een heel 
fijne ervaring. en de samenwerking 
met de collega’s van gc de platoo 
zijn door het project uitgegroeid tot 
echte vriendschappen. 

Wat ga je missen aan je job 
in De Zeyp?

Voornamelijk het contact met de 
bewoners. Luisteren naar de noden 
van de mensen en de projecten 
hierop afstemmen. Maar ook de 
vele samenwerkingen zal ik missen. 
Met collega’s van andere gemeen-

schapscentra, met de ibo, Kind&gezin, cVO 
Lethas,… 

Een groot deel van je tijd gaat ook naar de 
scholenwerking. Wat houdt dit juist in?

de scholenwerking is gericht op de neder-
landstalige scholen in ganshoren, dat zijn dus 
4 kleuter- en lagere scholen. Wij stellen een 
aanbod voor van theatervoorstellingen, films, 
educatieve workshops en museumrondleidin-
gen. de leerkrachten kiezen waar ze zich voor 
willen inschrijven. Zo organiseren we dit najaar 
nog een rondleiding in het MiMA met als thema 
rubikubisme. Ook een peutermusical met ru-
ziënde wereldleiders staat op het programma, 
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Afscheid van Grietkin

Scholenwerking over heel Brussel, 20 gemeenschapscentra nemen deel.

Het is enorm belangrijk dat kinderen op een laag-
drempelige manier kunst en cultuur ontdekken, 
en zelf kunnen experimenteren met zelfexpressie.

genaamd BullyBully en de filmvertoning Birta in 
cinema palace.  

Waarom is dit zo’n belangrijk onderdeel van 
de werking?

niet alle kinderen krijgen de kans om in hun vrije 
tijd films, theater en musea te ontdekken. Het 
doel is dat we elk kind dat in Brussel woont min-
stens één keer per jaar bereiken. Het is enorm 
belangrijk dat kinderen op een laagdrempelige 
manier kunst en cultuur ontdekken, en zelf 
kunnen experimenteren met zelfexpressie.
de scholenwerking wordt in heel Brussel ge-
organiseerd, 20 gemeenschapscentra nemen 
eraan deel en die werken ook samen.

Vertel eens over je volgende avontuur?

ik word coördinator van de educatieve werking 
in de nederlandstalige bibliotheek in schaar-
beek. ik blijf dus in dezelfde sector aan het 
werk, maar heb gekozen voor een job dichter 
bij huis. Met een zoon die net naar school gaat, 

een dochter in de kinderopvang en een 
derde kindje onderweg zal het makke-
lijker te combineren zijn. de bibliotheek 
van schaarbeek lijkt me ook een hele 
fijne werkplek, ik kijk ernaar uit daar 
te starten! 

Wat mogen we je wensen voor 2023?

dat ik veel voldoening haal uit de nieu-
we job, even fijne collega’s als ik had in 
de Zeyp en de mogelijkheid om veel bij 
te leren. Maar ook een gezonde baby en 
ondanks de vele veranderingen, toch 
ook wat rust. 

Dankjewel Grietkin 

voor de fijne samenwerking.

We zullen jou missen en 

we wensen jou en je familie 

een heel mooie toekomst toe en 

veel geluk in je verdere carrière.
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coLumn

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

Overal paarden

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

Waarover mijn column voor de Zeypkrant zal 
gaan, vraagt hij. Vriend philippe, cultuurbeleids-
coördinator van ganshoren, is de foto’s voor de 
erfgoedpagina hiernaast aan het kiezen. Hij wil 
ze graag op mijn column afstemmen. ‘ik weet het 
nog niet,’ antwoord ik.

even later stuurt hij me twee foto’s uit de Brusselse 
erfgoedbank. ik lach. eén foto katapulteert me terug 
naar 1994, toen mijn lief en ik pas in Brussel woon-
den. net om de hoek van de Vlaamsesteenweg. 
een wat vervallen straat toen, met drie winkels van 
trouwkledij, een parapluwinkel en één hippe cock-
tailbar, de Zébu. en een bakker waar je in de nacht 
van zaterdag op zondag, als je was uitgeweest, kon 
aanbellen in het zijsteegje voor verse croissants. 
Wij woonden in de Léon Lepagestraat. Boven Tif 
Anita, een populaire kapperszaak voor mannen. 
Anita knipte er alsof haar leven ervan afhing, terwijl 
haar man hele dagen met hun keffertje op schoot 
zat te praten met de klanten.

Onze stek bevond zich op de vierde verdieping, 
75 trappen zonder lift. Vanuit ons appartement 
zagen we de basiliek van Koekelberg. Aan de 
achterkant hadden we een piepklein balkonne-
tje, waar een bistrotafeltje en twee stoeltjes op 
pasten. Het keek uit op het balkon van muzikant 
robin proper-sheppard, van de groep sophia. 
We hoorden hem vaak repeteren. Zijn liedjes 
over eenzaamheid, verdriet en verlies vormden 
de soundtrack bij een mooie tijd in ons leven.

Tegenover ons lag dat kleine mooie slage-
rijtje met gele tegeltjes en het vriendelijke 
echtpaar achter de toonbank, die ik nu te-
rugzie op de foto. de Boucherie chevaline. 
ik at al jaren vegetarisch. Maar de schaal 
met heerlijke gehaktballetjes in de etalage 
deed me bezwijken. Af en toe genoten mijn 
lief en ik van een gehaktballetje. 

na vijf jaar sloot het slagerijtje. Wij ver-
huisden naar Laken en zeven jaar later 
naar Jette. in 2019 liepen we op de brocan-
te van de jaarmarkt van ganshoren. daar 
zagen we de man van de Boucherie chevaline pen-
sen bakken op straat. Zijn vrouw stond achter de 
toog. in 2000 waren ze naar ganshoren verhuisd, 
hun zoon had de zaak inmiddels overgenomen. Ze 
herkenden ons nog. een warm weerzien, na twintig 
jaar. spijtig genoeg overleed vader erland 
Vermeire niet lang nadien.

slagerij Vermeire is de laatste paarden-
slager van Brussel. Het beroep sterft uit. 
Veel mensen hebben het moeilijk met het 
eten van  paardenvlees. Omdat paarden 
intelligente en elegante dieren zijn, waar 
ze verwantschap mee voelen.

Tijden veranderen. Misschien komt er 
een tijd waarin we niet begrijpen dat we 
ooit vlees aten.

de dag nadat ik de foto’s heb gekregen, ga ik 
met een vriendin in de Zeyp naar een concert 
van stijn Kuppens, haar virtuoze celloleraar aan 
de Jetse academie. Het mooiste nummer van de 
avond heet ‘peyoneer Bouchakour’ Het gaat over 
een therapiepaard dat peyo heet. de muzikant 
vertelt over zijn ontmoeting met het bijzondere 
paard en zijn begeleider. 

de volgende dag ben ik samen met philippe op 
busuitstap met de dienst nederlandse cultuur 
van ganshoren.  We bezoeken het atelier van 

roger raveel in Machelen-aan-de-Leie. de we-
duwe van de schilder leidt ons rond. Begeesterd 
vertelt ze over het werk van haar overleden man. 
ik maak een foto van haar bij het werk ‘gij, samen 
met het paard’, uit 1993. 

Het is een groot bruin paard in olieverf, uit een 
houten paneel gezaagd. Zijn lichaam wordt in 
twee gedeeld door een lang en smal wit recht-
hoekig kader, waar je doorheen kan kijken. een 
menselijke ingreep in de natuur. Je kijkt in een 
diepe leegte, vol van betekenis. 

Tanja Wentzel
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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.

in ganshoren en omstreken kent iedereen wel geert Vermeire, de 
laatste paardenslager van het Brussels gewest. Maar wisten jullie 
dat hij op ditzelfde adres, in de françois Beeckmansstraat, vooraf-
gegaan werd door zijn ouders, en in het midden van de vorige eeuw, 
door de familie rosoux? dit adres stond en staat nog steeds garant 
voor kwaliteit. getuige beide smakelijke foto’s, die je terstond doen 
watertanden.

 
De slagersfamilie Rosoux, in het mythische expojaar 1958, betrekt de 
huidige winkel van paardenbeenhouwer Geert Vermeire, in de François 
Beeckmansstraat.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. GVME00007

erland en christiane Vermeire-claeys, de ouders van geert Vermeire, 
in hun slagerij op de papenvest, in het centrum van Brussel. Volgens 
geert was dit de voorlaatste Brusselse paardenbeenhouwerij, alvo-
rens ze haar deuren sloot in 1999. Zijn moeder bedient je nog steeds 
met een aanstekelijke glimlach in de ganshorense beenhouwerij. 
Vader erland was er ook vaak van dienst, maar overleed in 2021. 
deze foto werd in 1998 genomen door saskia Vanderstichele, vaste 
fotografe bij Brussel deze Week.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. GVME00005

de laatste Brusselse paardenslager 
  geert Vermeire en zijn voorgangers. 
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een GLimp op het voorjaar 2023

filmlOket  
maandelijks organiseren we een woensdagnamiddag film voor jonge ketten. 

(Groot)ouders zijn ook welkom!

Prijs: € 2. Reservatie is gewenst.  
Locatie & info & tickets:  GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be,  www.dezeyp.be

inside OuT
woe  15.02.2023 - 14u30

YuKu en de HiMALAYABLOeM
woe  15.03.2023 - 14u30

+5j+6j

HOpper en 
de HAMsTer der duisTernis 
woe  17.05.2023 - 14u30

+5j

peLLe en 
de dierenrOVers 
woe  19.04.2023 - 14u30

+5j
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CONCerteN
Ook dit seizoen presenteren we prachtmusici: jong talent en grote meesters met elk hun eigen stijl, variërend van barok en klassiek naar 

folk, jazz en een vleugje pop of hedendaags.  Aantrekkelijke én verrassende muziek met tal van instrumenten en boordevol talent! Aanraders!

Prijs:  € 10 / € 3 (leden van de Academie) / € 2 (Paspartoe - kansentarief). Drankje inbegrepen. Reservatie is gewenst.  
Locatie & info & tickets:  GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be,  www.dezeyp.be

AMinO TriO    
vrij  17.02.2023 - 20u

Lin cHin cHeng   
vrij  21.04.2023 - 20u

KurT BerTeLs - BerT KOcH duO
vrij  19.05.2023 - 20u

ViLMOs csiKOs 
vrij  16.06.2023 - 20u
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een GLimp op het voorjaar 2023

OP Het PODiUm
Op ons programma staan ook wel verrassingen. Van performances door mensen met een beperking, 

tot filmvoorstellingen, musettenamiddagen en jeugdlezingen.

fiLM ‘LA fiLLe incOnnue’  
zo  05.02.2023 - 14u   

cABAreT
zo  12.03.2023 - 15u

MuseTTenAMiddAg 
MeT LuciAnO 
do  03.03.2023 - 14u

VerTeLTHeATer ‘een dOOdgeWOne 
JOngen, geen dOOdgeWOne TOcHT’
woe  08.03.2023 - 14u

Reservatie is gewenst.   
Locatie & info & tickets:  GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be,  www.dezeyp.be

6-11j
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OP De kOffie
lezingen in huiskamersfeer, met een kopje koffie of thee erbij. 
een organisatie van GC De Zeyp ism DC De rotonde, Nl Bibliotheek, Davidsfonds, Willemsfonds en Cultuursmakers – afdelingen Ganshoren

Prijs:  € 6 / € 5 (leden org. verenigingen) / € 2 (Paspartoe - kansentarief). Reservatie is gewenst.    
Locatie & info & tickets:  GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be,  www.dezeyp.be

sABine de VOs   
di  14.03.2023 - 14u

eLKe cYrYs
di  18.04.2023 - 14u

Birsen TAspinAr
di  30.05.2023 - 20u

MAud VAnHAuWAerT
di  31.01.2023 - 20u

© Jimmy Kets

© Illia Steirkinck
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een GLimp op het voorjaar 2023

sPOrt iN De ZeyP
Blijf in beweging want sporten is goed voor je. in De Zeyp organiseren we laagdrempelige sportactiviteiten voor alle niveaus.

Reservatie is gewenst.   
Locatie & info & tickets:  GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be,  www.dezeyp.be

sTArT TO run  10KM
elke zaterdag, 21.01 tot 01.04, 10u tot 11u

ZuMBA
elke zondag, 05.02 tot 11.06, 10u tot 11u

elke zaterdag, 14.01 tot 24.06
10u tot 11u (groep 1) - 11u tot 12u (groep 2)

piLATes
elke zaterdag tot 24.06
10u tot 11u (groep 1) - 11u tot 12u (groep 2)

MuLTiMOVe
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CiNé POUssette
een aangepaste cinema ervaring met films voor volwassenen op maat van kersverse ouders én baby.  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. 

Prijs:  € 5 / € 2 (Paspartoe - kansentarief). Reservatie is gewenst.   
Locatie & info & tickets:  GC De Zeyp, 02/422 00 11, dezeyp@vgc.be,  www.dezeyp.be

MuidHOnd
do  26.01 - 10u30 

girL
do  09.03 - 10u30 

OnZe nATuur, de fiLM
do  11.05 - 10u30 

Je kan ook bij ons ‘s avonds 
deze 3 films komen bewon-
deren, samen met je familie 
of vrienden... 
op dezelfde dag 
maar dan om 20u 
in GC De Zeyp
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KWB
■ Kaartavonden whisten  

elke donderdag om 20u in de Zeyp 

Verder elke donderdag tot 22.12 en van 12.01 tot 
16.02. Voor wie graag een kaartje legt ter ontspan-
ning. Je hoeft geen kampioen te zijn om deel te 
nemen, de gezelligheid primeert! er zijn wekelijks 
prijzen, de grote prijsuitreiking is op 02.03. inleg 
per avond: € 4. Wie een nieuwe kaarter aanbrengt, 
speelt die avond gratis (evenals de nieuwe kaar-
ter) én krijgt een fles wijn. info: kwb.ganshoren@
gmail.com of guy devroede (0477 31 68 31) 
i.s.m. kaartersgroep Hartenaas

■  naai- en breicafé

dinsdag 20.12, 10.01 en 31.01, 14.02
om 19u30 in de Zeyp 

iedereen die zin heeft om te breien of te naaien 
is welkom! Je kan er ook leren breien! Je kiest zelf 
wat je wil maken. Het samenzijn is even belangrijk 
als het naaien en breien! Je brengt wel zelf je ma-
teriaal (wol, garen, naalden…) mee. prijs: gratis. 
info: kwb.ganshoren@gmail.com of Magda Van 
der cruyssen (0468 17 87 54)

■ driekoningenwandeling ‘23

zondag 08.01.2023

KWB en vzw ‘Tochten van Hoop’ organiseren 
een gegidste wandeling in de wijken rond Brus-
sel-noord en Maritiem. centraal is er een bezoek 
aan de Tour & Taxis-zone, die symbool staat voor 
een wereld in ontwikkeling. de tocht duurt onge-
veer 3u 30min – wandelafstand 4,9 km. Afspraak 
om 14u aan de ingang van de lokettenzaal van 
Brussel-noord (bij de grote centrale hal). inschrij-
ven vóór 22.12 via kwb.ganshoren@gmail.com of 
bij philippe Kempeneers (02 465 89 41). prijs: € 
8 / € 6 (KWB-leden) Ter plaatse te betalen. i.s.m. 
kwb Brussel en Tochten van Hoop

VerDer iN De AGeNDA VAN kWB...
• DI 14.03:  Vier mee het Perzisch Vuurfeest
• ZO 23.04:  Gegidst bezoek: Belgisch trekpaard
• ZO 11.06:  Wandeldag… en heel wat meer

infO: kwb.ganshoren@gmail.com of Magda 
Van der cruyssen (0468 17 87 54)

uit het vereniGinGsLeven

dAVidsfOnds
■  u Zijt Wellekome
Brussel zingt Kerst voor het goede doel

Maandag 26.12 om 16u in de nationale 
Basiliek Heilig Hart te Koekelberg 

‘u zijt wellekome’ is een ge-
zellige kerstsamenzang van 
davidsfonds. samen met 
je familie en vrienden kan 
je in de nationale Basiliek 
van het Heilig Hart terecht 
om samen met anderen het 
kerstverhaal op een sfeer-
volle en originele manier 

te beleven. samen zingen staat centraal. Onder 
leiding van dirigent Marc gerain en het gemengd 
koor ‘gaudicanto’ uit grimminge / geraardsbergen 
zingen en beluisteren we samen kerstliederen: 
sommige eeuwenoud, andere piepjong. 
de naam van het evenement is een uitnodigende 
knipoog naar één van de oudste nederlandstalige 
kerstliederen: ‘nu syt wellekome’. inkom is gratis, 
maar bij de overhandiging van de liedbundel 
bij het onthaal vragen we een vrije bijdrage. de 
opbrengst van de samenzang gaat integraal naar 
een goed doel. dit jaar is dat ‘Tonuso vzw’. Tonuso 
is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. Zij 
begeleiden kinderen, jongeren en gezinnen waar 
het moeilijk loopt. 

Prijs: vrije bijdrage, ten voordele van het goede doel 
Tonuso vzw. Organisatie: Davidsfonds regio Brussel

■  expo picasso & Abstraction
Geleid bezoek aan de unieke tentoon-
stelling Pablo Picasso (1881-1973)

Zaterdag 21.01 om 14u in Koninklijke 
Musea voor schone Kunsten België

ism het Musée national picasso-parijs, wijden de 
Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België 
een unieke tentoonstelling aan pablo picasso (1881-
1973). de twee instellingen ontcijferen een nooit 
eerder onderzocht thema: voor de allereerste keer 
zal picasso’s relatie met de abstracte kunst worden 
belicht aan de hand van meer dan honderdveertig 
uitzonderlijke werken. de gids en een drankje na 
de rondleiding worden je aangeboden door het 
davidsfonds ganshoren. Afspraak om 10u45 aan 

het ‘Meeting point groups’ in de inkomsthall van 
het  Koninklijke Musea voor schone Kunsten België, 
regentschapsstraat 3, 1000 Brussel. prijs: € 12 

reserveren is verplicht vóór 15.01
infO:  christine Van Vlierden, 0474 77 17 75, 
christine.vanvlierden@skynet.be

OKrA
■  gezellige ontmoetings-
     namiddagen

Woensdag 21.12 en 18.01 om 14u

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

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

fOTOcLuB de ZeYp
■  Voor alle fotoliefhebbers

elke maandag van 19u30 tot 21u30 

Bent u tevreden met de foto’s die u genomen hebt 
of misschien denkt u ze toch te bewerken met 
een fotoprogramma? naargelang u foto’s maakt 
met een reflexcamera, hybride, compactapparaat 
of smartphone kunnen wij u helpen bij de keuze 
van verschillende programma’s: photoshop, Lumi-
nar neo, Lightroom.  Onder- of overbelicht, schuine 
horizon, storende elementen (electriciteitslijnen, 
zwerfvuil, stof op de lens…), grijze hemel,... dit alles 
kunnen wij verbeteren zonder de rest van de foto 
te beschadigen. Wij hebben 7 pc’s ter beschikking 
en een A3-fotoprinter. Hoe kunnen wij meer dan 
duizend foto’s opslaan, zodat ze niet verloren gaan 
en wij ze ook gemakkelijk kunnen terugvinden. Al 
deze problemen worden bij ons besproken in onze 
gemoedelijke vergaderingen in gc de Zeyp.
info: cocquet.patrick@gmail.com of 0475 55 01 34
fotoclubdezeyp@gmail.com

  
ExPO VAN FOTOCLUB DE ZEyP

van 09.12.2022 tot 31.01.2023   
U bent hartelijk welkom op de vernissage: 

vrijdag 09.12 om 17u in GC De Zeyp
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cuLTuursMAKers gAnsHOren 
stelt voor

egypte, 5000 jaar langs de nijl
Audiovisuele reportage

donderdag 08.12.2022 om 14u in gc de Zeyp

in november 2022 wordt de 100ste verjaardag herdacht van de 
ontdekking van het graf en de fabelachtige schatten van Toetan-
chamon.  ideaal om deze reportage op het programma te zetten…
na een bezoek aan het moderne egypte met de hoofdstad caïro 
met haar moskeeën, de nijl met haar dorpjes en exotische bevol-
king, maken we een reis 5000 jaar terug in de tijd.  We vertellen 
de boeiende geschiedenis van het oude egypte vanaf de 1ste 
farao narmer (3200 v. chr.) tot de laatste koningin cleopatra (31 v. 
chr.).  Tijdens deze reis door de tijd bezoeken we de piramiden, de 
indrukwekkende tempels met prachtige reliëfs en beeldhouwwerk, 
de mysterieuze faraograven en nog veel meer...  Tenslotte evoceren 
we in niet minder dan 17 minuten de spectaculaire en spannende 
ontdekking door Howard carter van het graf en de fabelachtige 
schatten van Toetanchamon.
 
Prijs: gratis (een kopje koffie/thee wordt u aangeboden) 
Organisatie: Cultuursmakers Ganshoren 
in samenwerking met Dienstencentrum De rotonde en GC De Zeyp

KersTcOncerT  Via Vocis  ‘O VOs OMnes’ 

ZATerdAg 17 december 2022 om 20u
in de sint-Martinuskerk - Koningin fabiolaplein - ganshoren

‘O VOs OmNes’ heet de winterproductie van het vocaal ensemble Via Vocis in 
2022 en daarin gaat het ensemble de dialoog aan met de altviool, de vedel en 
de fluit van manuela Bucher. 
Met werk van William Byrd, Josquin des prez, Tomás Luis de Victoria, Maurice 
duruflé en Olof Wilhelm peterson-Berger wordt de luisteraar de oren geopend voor 
het lijden van de ander, een actueel thema. Het is als een oproep om niet voorbij 
te gaan aan het lijden dat we in de wereld en in ons leven op ons pad ontmoeten. 
‘Loop niet voorbij’ is ook een Kerst-boodschap. Het kleine kind in de kribbe wordt 
ook niet door iedereen opgemerkt. Het zijn slechts de herders die zien dat in dat 
kind iets van god aan het licht komt, alsook de wijzen uit het oosten. Maar voor 
de meesten is het gewoon een klein kind en een onbesproken koppel. Je moet 
dus verder kijken om Hem te kunnen ontmoeten.

ViA VOCis - de weg van de stem - is een gemengd 
vocaal ensemble dat haar basis heeft in de Ge-
meentelijke Academie voor muziek en Woord van 
sint-Agatha Berchem. Onder leiding van dirigent 
thomas lucas Vanlede specialiseert het zich vooral 
in renaissance-muziek en het hedendaagse a capella 
koorrepertoire met componisten als pärt, Whitacre, Ta-
vener en Lauridsen.  Zo zong het ensemble recent nog werk van Knut nystedt op de 
opening van de nieuwe concertzaal voor hedendaagse muziek in Bergen (Mons).

MAnuALA BucHer studeerde altviool en blokfluit aan het Lemmensinstituut en 
aan de Musikhochschule van Wuppertal. Via talrijke workshops specialiseerde zij 
zich in de oude muziek. Ze is lid van het barokorkest B’rock maar speelt ook in 
diverse andere ensembles, waaronder Les Muffatti, il gardellino, Bach concentus 
en scorpio collectief. Ze verleent regelmatig haar medewerking aan muziekthe-
ater-productie. Haar interesse voor de middeleeuwse muziek en de vedel brengt 
haar samen met ensembles zoals psallentes, Zefira Torna en Les Alchimistes.

tiCkets: € 15 / € 12 (voorverkoop). Paspartoe-korting van € 6 voor leden van de 
organiserende Ganshorense verenigingen.  tiCkets te VerkriJGeN BiJ:
• GC De Zeyp, dezeyp@vgc.be, tel. 02 422 00 11
• Davidsfonds: Chr. Van Vlierden, christine.vanvlierden@skynet.be, 0474 77 17 75
• kWB: kempeneers.philippe@skynet.be, 02 465 89 41 of C. Buys, 02 465 97 83
• OkrA: A. Ameijckx, an.ameryckx@outlook.be
• Cultuursmakers : Am. mattens, mattens.a@telenet.be
OrGANisAtie: GC De Zeyp ism Davidsfonds, kWB, OkrA en Cultuursmakers - afd. 
Ganshoren. met de steun van VGC en Verzekeringen BOsCH - BerCHem
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aGenDa

e e n  g r e e p  u i T  O n Z e  Ag e n dA

wekeLijks
mA •  Qi-gong in De rotonde

•  spelletjesnamiddag in De rotonde

Di (stoel)Gymnastiek in De rotonde

WO

DO •  theateratelier
•  Conversatietafel Nl
•  kWB: kaartavond Whisten (vanaf 17.11)

Vr

ZA •  PilAtes 
•  stArt tO rUN  
•  mUltimOVe (3-6j) 
•  BeelDAtelier

ZO •  ZUmBA
•  kNUtselClUB

van 01.01 tot 31.01.2023
ZO 1 SLUITING DE ZEyP

mA 2 kindercursussen

Di 3 kindercursussen

WO 4 kindercursussen

DO 5 kindercursussen

Vr 6 kindercursussen

ZA 7

ZO 8 KWB  DRIEKONINGENWANDELING ‘23

mA 9

Di 10

WO 11

DO 12

Vr 13

ZA 14

ZO 15

mA 16

Di 17

WO 18 filmlOket  Coppelia

DO 19

Vr 20 CONCert@HOme   
Pierre Anckaert

ZA 21 KWB  STAND-UP COMEDy  
THOMAS SMITH EN  
DE FEELGOODSHOW

ZO 22

mA 23

Di 24

WO 25

DO 26 CiNé POUssette   muidhond

Vr 27

ZA 28 NIEUWJAARSRECEPTIE 
DE ZEyP

ZO 29

mA 30

Di 31 OP De kOffie  
maud Vanhauwaert

van 01.12 tot 31.12.2022
DO 1 CONVersAtietAfel  Nl

Vr 2 DANstHeAter  ik malik

ZA 3

ZO 4

mA 5

Di 6

WO 7 BiB  VOOrleesUUrtJe VOOr kleUters

DO 8 •  CONVersAtietAfel  Nl
•  CUltUUrsmAkers  
    AUDiOVisUele rePOrtAGe 
    egypte, 5000 jaar langs de Nijl 

Vr 9 fOtOClUB De ZeyP  eXPO VerNissAGe

ZA 10

ZO 11 FAMILIETHEATER  LUSIOLA

mA 12

Di 13 OP De kOffie  Griet Vandermassen

WO 14

DO 15 •  kerstmUsette  Dan Peeters
•  CONVersAtietAfel  Nl

Vr 16

ZA 17 DAVIDSFONDS  KERSTCONCERT  VIA VOCIS 
in Sint-Martinuskerk Ganshoren 

ZO 18 FAMILIEZONDAG  CREATIEF MET KLEI

mA 19

Di 20

WO 21 •  fAmilielOket  Pachamama
•  OkrA  kerstfeest

DO 22 CiNé POUssette  the Duke
CONVersAtietAfel  Nl

Vr 23 slUitiNG De ZeyP

ZA 24 SLUITING DE ZEyP

ZO 25 SLUITING DE ZEyP

mA 26 DAViDsfONDs  U ZiJt WellekOme
Brussel zingt kerst voor het goede doel
in Nationale Basiliek Heilig Hart koekelberg
slUitiNG De ZeyP

Di 27 slUitiNG De ZeyP

WO 28 slUitiNG De ZeyP

DO 29 slUitiNG De ZeyP

Vr 30 slUitiNG De ZeyP

ZA 31 SLUITING DE ZEyP

noteer reeds in je agenda
05.02 kWB  film  

la fille inconnue
08.03 VerteltHeAter  een doodgewone jongen, 

geen doodgewone tocht
11.02 kWB  ZAklAmPeNtOCHt 09.03 CiNé POUssette  Girl
15.02 filmlOket  inside Out 12.03 CABAret 
17.02 CONCert@HOme  Amino trio 14.03 OP De kOffie met sabine De Vos
19.02 fAmilieZONDAG   15.03 filmlOket  yuku en de Himalayabloem
02.03 mUsette  luciano 17.03 CONCert@HOme  kurt Bertels & Bert koch Duo

  
Fotoclub De Zeyp
TENTOONSTELLING

van 09.12.2022 tot 31.01.2023  

 

Hartelijk welkom op de vernissage: 
vrijdag 09.12 om 17u in GC De Zeyp

Info:  fotoclubdezeyp@gmail.com
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Corona in 2021, stormweer in 2022. maar 

kWB, scouts, Chiro en Davidsfonds Gansho-

ren tekenen nog eens voor de 23ste editie van 

deze spannende activiteit voor kinderen tus-

sen 6 en 12 in het laarbeekbos. laad de batte-

rijen van je zaklamp op en leg warme spelkledij 

klaar op zaterdag 11 februari 2023! Verzamelen om 

18u45 aan Jeugdhuis tongeluk (Bosstraat 10 in Ganshoren). 

een kampvuur met koeken, chocomelk en glühwein sluit 

deze gratis activiteit af. i.s.m. scouts, Chiro, Davidsfonds en 

tongeluk, allen van Ganshoren

INFO: kwb.ganshoren@gmail.com of Magda 

Van der Cruyssen (0468 17 87 54)

Wegens veel belangstelling, organise-
ren we een bijkomende permanentie 
‘Voorafgaande Zorgplanning’ in Dien-
stencentrum De Rotonde op dinsdag 
17 januari 2023.  
Bel ons voor een afspraak: 
tel. 02 422 00 50

OkrA - kerstfeest
Woensdag 21.12 - 12u30 in GC De Zeyp
Om 12.30 uur starten we met een korte bezinning met tekst en muziek.  
Daarna genieten we samen van een lekkere lunch, gevolgd door een 
dessertje. ledenbijdrage: € 20 (wijn en koffie inbegrepen).
inschrijven is verplicht en kan tot 12 december bij emilienne 
Van De Gucht, 02/428.21.00, flemdevos@gmail.com of 
Annette Ameryckx, 02/465.98.88, an.ameryckx@outlook.be

50 jaar Zonnestraal!
Zaterdag 17.12.2022 - 14u30
kom laten wij naar Bethlehem gaan! Adventsviering met een vleugje 
kerstsfeer in het zaaltje achter de sint-Ceciliakerk in Ganshoren, 
gevolgd door een smakelijk kopje koffie en aangenaam samenzijn. 
Viering van het 50-jarig bestaan (gouden jubileum) van Zonnestraal 
en eucharistieviering om 16u. 
reserveren is vereist vóór maandag 12 december bij
martine, tel. 02 465 84 63 of Gsm 0474 87 69 03. ledereen is welkom!
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G a n s h o r e n 
De Zeyp
Gemeenschapscentrum 

Welkom 
op het 

Nieuwjaars
feest 
van De Zeyp

Zaterdag 
28.01.23 
receptie vanaf 18u


