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  ‘een doodgewone jongen’

Beste lezer, 

In deze editie van onze Zeypkrant trachten we jullie opnieuw te verrassen met 

een mooi aanbod van educatieve, culturele en sportieve activiteiten. 

We organiseren deze activiteiten zelf of in samenwerking met een vereniging of 

interessant individu. Samen een project(je) op poten zetten, iets organiseren… 

is het liefste dat we doen… en we zijn er ook sterk in! 

Ons nieuwste teamlid is alvast van plan om ook U te betrekken bij de werking in ons huis. 

Justyna is onze kersverse sociaal-cultureel medewerkster: 

inwoonster van Sint-Jans-Molenbeek, muzikante van opleiding... 

gedreven als de wind om u en De Zeyp te vergezellen op onze wandeling door onze 

culturele bossen, educatieve moerassen, podiumsterke weilanden en een blik naar de 

wondermooie (voetgangers)brug die onze mooie gemeente rijker is. 

Tot snel 

Team De Zeyp 

PS:  Dat van die voetgangersbrug is echt! Check de Mozartsteeg maar eens…  

WedsTriJd
3 x  duo-tickets 
voor de avondfilm ‘girl’ 

in de Zeyp kan je in 2023 genieten 
van een reeks avondfilms.

Op donderdag 9 maart om 20u spelen we de film 
‘girl’. Het verhaal van Lara, een 15-jarig transsek-
sueel meisje. geboren in het lichaam van 
een jongen, klaar om alles te riskeren om haar droom na te streven: ballerina worden. 

Wij geven 3 duo-tickets voor de avondfilm ‘girl’ weg. 
stuur snel een mailtje naar dezeyp@vgc.be met als titel ‘Wedstrijd februari 23’. 
een onschuldige hand zal de winnaars loten.
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in de KiJKer  
Verteltheater ‘een doodgewone jongen’
interview met Michael sels

Michael, stel jezelf eens kort voor.

ik ben Michael en ik hou van schrijven, vertellen, 
luisteren, lachen, dansen, zingen en 1001 andere 
dingen. ik schrijf boeken voor kinderen, adolescen-
ten en volwassenen die nog in magie geloven. elke 
dag ben ik zelf op zoek naar een stukje magie in 
het gewone leven.

Wanneer ben je beginnen schrijven? 

ik heb heel mijn leven geschreven. Letters, woor-
den en onzinnen. Liedjesteksten, dagboeken, 
artikels, reisverslagen en kortverhalen. en op een 
dag een langer verhaal. ik zag hoe mijn kinderen 
enkel op de witte strepen van het zebrapad stap-
ten, net zoals ik als kind deed, want als je dat niet 
doet gebeurt er iets ergs. Maar wat dan? ik ging 
op zoek en vond een mooi verhaal. 
‘een doodgewone jongen’ werd mijn eerste manus-
cript en verscheen als boek in maart 2021. Al snel 

kwam de vraag voor een tweede deel en dat volgde 
anderhalf jaar later met als titel ‘Het spel is uit’.

Voor wie zijn je boeken, en waarover gaan ze?

Mijn boeken zijn voor iedereen die houdt van span-
ning, humor en het waarom van de dingen. Vanaf 7 
jaar kan iemand de jeugdreeks “een doodgewone 
jongen” aan je voorlezen en vanaf 10 jaar kan je die 
boeken zelf stiekem in je bed lezen terwijl je ouders 
denken dat je slaapt. Het is een avontuurlijke reeks 
over nebo, een jongen met een enorme fantasie en 
een mysterieuze Bende van het grijze Kruis.

Wat is het verschil tussen het boek en het 
verteltheater?

‘Het boek is beter dan het verteltheater is beter 
dan het boek.’ Tijdens het verteltheater ontmoet 

Op de Koffie met pascale platel Brussel Helpt ‘spaghettislag’

concert met izar duo

je nebo, die je meeneemt op een spannende tocht 
met verschillende opdrachten, zoals in het boek. 
daar staan trouwens ook prachtige illustraties 
van steven de Waele in, maar die krijg je ook 
tijdens het verteltheater te zien. Zoals ik al zei, 
het verteltheater is beter dan het boek is beter 
dan het verteltheater. 

Waarom moet iedereen zeker komen kijken naar 
je verteltheater in De Zeyp?

nebo hoopt heel veel buitengewone meisjes en 
jongens zoals jij te leren kennen. dus als je houdt van 
avontuur, mopjes, opdrachten, leuke liedjes en stin-
kende scheetjes, moet je zeker komen. Het wordt een 
hele toffe, interactieve voorstelling! graag tot dan!

www.michaelsels.com

Woensdag 8 maart, 14u in gc de Zeyp
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Binnenkort 

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
dialogen: fr - Ondertiteling: nL

Prijs: € 4 / € 2 (Paspartoe - kansentarief) 
Organisatie:  GC De Zeyp in samenwerking met KWB Ganshoren

fAMiLieTHeATer  ‘uiT de KLuiTen’
zo 12.02.2023 -  10u30
 
Interactieve familievoorstelling 
op maat van de allerkleinsten

reuzen, waar ze ook vandaan komen, hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal 
ongelooflijk dom. dus om ze te verslaan moet je slim en sluw zijn, maar ook 
dapper en sterk. de meeste reuzen zijn trouwens niet eens zo slecht als ze 
eruit zien. Toegegeven, ze vreten mensen op wanneer ze maar kunnen. Maar 
dat is nu eenmaal hun natuur.

spel:  Jan de Maeyer  -  duur:  50 minuten

Prijs: € 8 / € 5 (kinderen) / € 2 (Paspartoe - kansentarief) 

+4j

cOncerT  AMinO TriO
vr 17.02.2023 - 20u
 
Met violist Job Van Ermen, cellist Emiel Vertongen, pianist Siebe Doggen 

Het Animo Trio ontleent hun naam aan het enthousiasme en het vuur waarmee 
ze hun muzikale inspanningen inblazen. 
niet enkel hun vriendschap, maar ook hun gezamenlijke appreciatie voor het 
onderbelichte oeuvre van de Belgische componist Joseph Jongen bracht violist 
Job Van ermen, cellist emiel Vertongen en pianist siebe doggen samen.

Prijs:  € 10 / € 3 (Academie leden) / € 2 (Paspartoe - kansentarief). 
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MuseTTe MeT LuciAnO
do 02.03.2023 - 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!

LuciAnO, muzikant in hart en nieren, popelt om vanop het podium je te ver-
wennen met (inter)nationale hits van vroeger en nu, 
waarop je niet stil kan blijven zitten! Het wordt een feest om u tegen te zeggen.

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

fiLM ‘girL’ 
do 09.03.2023 - 20u

Het verhaal van Lara, een 15-jarig transseksueel meisje 

geboren in het lichaam van een jongen, klaar om alles te riskeren om haar droom 
na te streven: ballerina worden. Ze werd geboren in een mannelijk lichaam, 
maar ze besloot voor zichzelf dat ze graag als meisje wilde leven. 

regie:  Lukas dhont  -  duur:  106 minuten.  dialogen:  nL - Ondertiteling:  nL en fr

Prijs: € 6 / € 3 (studententarief) / € 2 (Paspartoe - kansentarief) 

Je kan deze film komen bewonderen om 10u30 in het kader van Ciné 
Poussette: films voor volwassenen én baby. Je neemt je baby gewoon 
mee in de zaal.  Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe - kansentarief) 

VerTeLTHeATer  ‘een dOOdgeWOne JOngen, geen dOOdgeWOne TOcHT’
woe 08.03.2023 - 14u
 
Een voorstelling van Michael Sels voor kinderen van 7 tot 12 jaar

nebo is een dromer, een jongen met een enorme fantasie. elke dag wandelt 
hij met zijn papa dezelfde weg naar school. Voor nebo is dat niet saai, maar 
juist spannend. Het is een avontuur vol krokodillen, gifgas en zelfs een heks. 
Het wordt nog leuker als er andere kinderen meegaan.
Heb jij veel fantasie? ga je mee op stap met nebo?
dit verteltheater is gebaseerd op het jeugdboek ‘een doodgewone jongen’. 
Auteur Michael sels kruipt in de huid van hoofdpersonage nebo en onderneemt 
samen met de kinderen een avontuurlijke tocht naar school.

Prijs: € 2 

7-12j
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Binnenkort 

cABAreT
zo 12.03.2023 - 15u
 
Vrij podium voor mensen met een talent 

We organiseren een vrij podium voor mensen met een talent… 
inclusief - leuk - artistiek.
Wil jij op het podium je ding tonen, piano spelen, je lievelingstekst voordragen 
of dansen.. elke deelnemer krijgt 10 minuten tijd op het podium.
schrijf je dan in via dezeyp@vgc.be 

Prijs: gratis - reservatie is verplicht

Op de KOffie MeT sABine de VOs
di 14.03.2023 - 14u 
 
Lezing in huiskamersfeer, met een kopje koffie of thee erbij. 

Wat is kanker nu precies en wat doet het in je lichaam? Wat zijn de behande-
lingen en wat kan je aan de bijwerkingen doen? Hoe kan je een kankerperiode 
best doorstaan? Wat bestaat er aan alternatieve therapieën? en wat als het 
iemand die je graag ziet overkomt? Hoe ga je om met hen, en hoe vooral niet? 
en wat met de kinderen?
sabine de Vos brengt met de lezing en het boek ‘K-boek, krachtig voor, tijdens 
en na kanker’ een hoopvol verhaal.

Prijs: € 6 / € 5 (leden org. verenigingen) / € 2 (Paspartoe - kansentarief). 
Een organisatie van GC De Zeyp ism DC De Rotonde, NL Bibliotheek, 
Davidsfonds, Willemsfonds en Cultuursmakers – afdelingen Ganshoren

cOncerT  TrAVessiA BrAsiLeirA
vr 17.03.2023 - 20u
 
Victor da Costa, gitaar en Isabelle Decraene, viool

Travessia Brasileira brengt muziek uit een land waar ritmes smakelijke namen 
hebben zoals coco, samba en mangue. Ook choro, forró, baião en bossa nova 
passeren de revue! deze aanstekelijke, dansende ritmes zijn de hartenklop 
van de Braziliaanse smeltkroes van genres en stijlen. 

Victor da Costa is een gitarist uit rio de Janeiro, 
en in Brussel gevestigd sinds 2002. 

Isabelle Decraene is violiste bij symfonie Orkest Vlaanderen.

Prijs:  € 10 / € 3 (Academie leden) / € 2 (Paspartoe - kansentarief). 
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fAMiLieZOndAg  ‘KOKen MeT iKrAM’
zo 19.03.2023 en 23.04.2023 - 10u
 
Kom samen met je (klein)kind één keer per maand 
op zondag van 10u tot 12u naar De Zeyp 
voor een 2 uur durende workshop.

Wegens groot succes komt ikram nog eens terug om samen met jullie te koken! 
ikram neemt je mee in een culinaire doe-kook-proef reis... de ideale manier om 
te ‘bonden’ met je (klein)kind.

Prijs: € 5 / € 2 (Paspartoe - kansentarief)

+5j

cOncerT  Lin cHin cHeng
vr 21.04.2023 - 20u
 
Lin Chin-Cheng speelt marimba

Lin chin-cheng, geboren in Taiwan maar al jaren gesetteld in België, weet als 
geen ander de toeschouwer onder te dompelen in het gehele klankspectrum 
van de marimba. Met 2, 4 of 6 stokken. Lin kan alle akkoorden aan zoals een 
pianist dit kan. dit bewees hij de voorbije jaren zowel in binnen- als buitenland. 
in 2018 schitterde hij ondermeer in carnegie Hall (new York) en in 2019 was hij 
te gast in Tokyo Opera city (Japan).

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

Op de KOffie MeT eLKe cYrYs
di 18.04.2023 - 14u
 
Lezing in huiskamersfeer, met een kopje koffie of thee erbij. 

elke cyrys, schrijfster uit ganshoren, komt vertellen over haar volgende boek 
‘gejaagd in de sneeuw’, waar zij momenteel aan werkt.
Wereldoorlog ii woedde volop in europa. in het Oosten rukte het rode Leger 
snel op, een opmars die werd begeleid van horrorverhalen.

Het boek is gedeeltelijk autobiografisch.

Prijs: € 6 / € 5 (leden org. verenigingen) / € 2 (Paspartoe - kansentarief). 
Een organisatie van GC De Zeyp ism DC De Rotonde, NL Bibliotheek, 
Davidsfonds, Willemsfonds en Cultuursmakers – afdelingen Ganshoren
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speelweken

Tijdens de krokusvakantie: van maandag 
20.02.2023 tot en met vrijdag 24.02.2023

Animatiefilm  fotografie / video kamp
Begeleiding:  Olivier D’hose
We brengen alles en iedereen tot leven. niet enkel 
tekeningen maar ook voorwerpen, poppen, natuur-
materiaal en nog veel meer. 
dankzij de wondere wereld van de stopmotion krijgt 
alles en iedereen een eigen verhaal. Leganimatie, tekenanimatie, 
kleianimatie, pixillatie. na deze week heb je van alle technieken ge-
proefd. een digitale wervelstorm aan beeldmateriaal waar iedereen 
van mee kan genieten!

Muzikale heldenverhalen
Begeleiding:  Jeugd en muziek 
Kleuterstage vol muziek, verhalen en beweging. 
Allemaal helden! elke dag lezen we samen een nieuw 
heldenverhaal en brengen we het vol zelfvertrouwen 
tot leven met muziek, bewegingen, tekeningen en klanken. 
Al spelend ontdekken kleuters instrumenten, verschillende culturen, 
woordenschat, de liefde voor boeken en veel muziek natuurlijk! Wie 
wil mee naar muzikaal verhalenland?

VOOR AL DEZE KINDERCURSUSSEN  (voorjaar 2023)

Opvang voorzien vanaf 8u15 tot 17u - Reservatie is verplicht. 
Prijs: per kind: € 75 / € 15 (Paspartoe - kansentarief). 
Organisatie: GC De Zeyp ism GC De Platoo en GC De Kroon

1e, 2e en 
3e leerj

creatieve kindercursussen

2e en 
3e klkl

2e en 
3e klkl

1e, 2e, 
3e en 4e 

leerj

4e, 5e en 6e leerj

Tijdens de paasvakantie: van maandag 
03.04.2023 tot en met vrijdag 07.04.2023

Kleuter klaar... en bakken maar!
Begeleiding:  Emma Schoofs en Aninandine Badji
Kleuter... knutsel... speelkampje. een bakkersweek 
doorspekt met spelletjes op emma schoofse wijze! 
deze week bakken we er knutselgewijs op los. We 
maken er een knotsgekke week van vol bak, spel, 
sport en… dansplezier.

Kunstenaarsbende
Begeleiding:  Villa Basta
We gaan op verkenning in de droomwereld van 
wereldberoemde kunstenaars. We maken surrea-
listische schilderijen (dali), kubistische portretten 
(picasso), 3d-maskers (rime) en pop Art (Warhol). 
de laatste dag steken we met al onze kunstwerken een tentoon-
stelling in elkaar.

NOTEER OOK REEDS IN JE AGENDA...

Tijdens de zomervakantie: 
van maandag 03.07 tem vrijdag 07.07.2023

•	 	DE ECO-REPORTERS  
  Begeleiding: Olivier D’Hose
  We bezoeken met onze ‘eco-reporters’ verschillende parken, 
 pleinen,... op wandelafstand van gc de Zeyp.  Voor dit parkonderzoek 

maken ze gebruik van een hele reeks digitale tools (fotografie, 
video, 360° camera’s, dronefotografie). 

•	  NIET AANRAKEN KAATJE: KUNST
    

van maandag 28.08 tem donderdag 31.08.2023

•  BEN JE BANG IN HET BOS, GROTE WOLf?   

•  NATUURSPEELWEEK   

START INSCHRIJVINGEN ‘ZOMERVAKANTIE’: 
17 APRIL 2023 om 15u

2e en 3e klkl

2e en 3e klkl

4e, 5e en 6e leerj
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filmloKeT 
Maandelijkse woensdagnamiddagfilm 
voor jonge ketten en (groot)ouders

inside Out
Woensdag 15.02.2023 - 14u30

de pril puberende riley verhuist naar san 
francisco en heel die situatie maakt haar 
behoorlijk onzeker. Haar goedbedoelende 
ouders begrijpen niks van haar stuurse 
gedrag. Want wat gaat er zoal om in het 
hoofd van een meisje van elf? 
inside out neemt ons mee naar de bin-
nenkant, waar de verwikkelingen worden 

georkestreerd als groots en meeslepend avontuur. de pixar-film bewijst 
daarmee dat mainstream entertainment niet alleen groot vertier kan zijn, 
maar ook grote ideeën kan bevatten. Alle filmtrucs worden bovengehaald 
om de magie van de geest weer te geven.

Regie: Pete Docter, Ronnie Del Carmen - Dialogen: Nederlands 

Yuku en de Himalayabloem
Woensdag 15.03.2023 - 14u30

Yuku zingt en speelt zich 
een weg van lied naar lied 
in dit levendige avontuur vol verrassende 
vriendschappen en aanstekelijke muziek.
Yuku, het oudste kind uit een grote muizen-
familie, moet de voedselvoorraad bewaken. 
Maar ze luistert liever naar haar oma, een 
meesterlijke verteller met een wonderlijke 

ukelele. Wanneer het einde van oma’s leven nadert, vertrekt Yuku op een 
muzikale zoektocht naar de eeuwig lichtgevende Himalayabloem, zodat 
oma die kan meenemen op haar ‘laatste reis’.
een muzikaal avontuur met de stemmen van o.a. Bent Van Looy, gloria Mon-
serez, Tine embrechts, Lucas Van den eynde, Lotte Villays en Ben segers.

Regie: Arnaud Demuynck, Rémi Durin - Dialogen: Nederlands

fILMLOKET

Prijs: € 2 - Organisatie:  GC De Zeyp

+5j

Multimove
Wekelijks op zaterdag: 
tot en met 24.06.2023
• groep 1:  10u tot 11u  
• groep 2:  11u tot 12u 

Voor kinderen uit de 1e, 2e en 3e kleuterklas

Kinderen leren hier de nodige bewegingsvaardigheden. 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) 

1e, 2e en
3e klkl 

VOOR DEZE ACTIVITEIT

Reservatie is verplicht  -  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

eLder, HeT OuderenTeAM VAn HeT cgg
We voelen ons wel eens eenzaam of angstig, om verschillende redenen. 
en als we wat ouder worden, krijgen we ook met verlies te maken; allemaal levenservaringen 
die niet altijd evident zijn om alleen te dragen. Het is daarom zeer aangenaam en ook wel 
aangeraden om eens een objectief luisterend oor te hebben. 
Je kan er terecht met al je zorgen en samen kan je op zoek gaan naar een gepaste oplossing. 
elder, het ouderenteam van het centrum geestelijke gezondheidszorg, zet zijn inloophuis 
verder in 2023 in de rotonde. Wens je een gesprek, neem dan contact met ons op. Blijf 
niet alleen met je vragen! 

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

AccOLAge, Buren HeLpen Buren

Wekelijkse permanenties op vrijdag 
 
Accolage zoekt naar oplossingen tegen eenzaamheid en het sociale isolement van ouderen 
en kwetsbare personen door burenhulpnetwerken te creëren. Het zogenaamde ‘kleine helpen’ 
wordt gestimuleerd. een boodschapje doen, een schilderij ophangen, wat gezelschap … alles 
gebaseerd op respect, solidariteit en de talenten van de buurtbewoners zelf. Het doel is om 
ouderen en kwetsbare personen met elkaar en met de rest van de buurt te verbinden. er voor 
zorgen dat mensen - jong en oud - elkaar ontmoeten en er voor elkaar zijn. Wens je meer info, 
kom zeker langs op de wekelijkse permanenties op vrijdag (10-12u) in de Joseph peereboomlaan 
6 te ganshoren. een initiatief van Accolage, gemeente en OcMW ganshoren, Lojega en dien-
stencentrum de rotonde.  Info & inschrijving: Dienstencentrum De Rotonde, tel. 02 422 00 50 

VAKAnTie AAn Zee in de pAnne

Van 24.04 tot en met 28.04.2023

dankzij de laaiend enthousiaste reacties van de vakantiegangers van vorig jaar, hebben 
we besloten om ook dit jaar in april weer een weekje op vakantie te gaan aan zee in het 
huiselijke parkhotel in de panne. Het hotel heeft mooie kamers en is uitgerust met een 
heerlijke tuin. Was je vorig jaar belet, aarzel dit jaar zeker niet om je in te schrijven! een 
heerlijke frisse zeelucht aan de Belgische kust, daar zeg je toch niet neen op? Voor meer 
informatie neem contact met ons. 

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

inFo uit het huis

VOOrLeesuurTJe VOOr KLeuTers
Maandelijks op woensdag: 1 februari, 1 maart, 
19 april, 3 mei en 7 juni, 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

NIEUWE OPENINGSUREN OP DINSDAG
We breiden onze openingsuren uit op dinsdag.
De bibliotheek zal ‘s ochtends open zijn van 10u tot 12u. 
In de namiddag zijn we open tot 18u i.p.v. 17u.

 Openingsuren:   dinsdag:  10u-12u  & 13u-18u  
  woensdag:  13u-18u 
  zaterdag:  10u-13u

‘Don’t Tell Us Who We Are!’  zet Afrikaanse vrouwen op de voorgrond en 
toont dat ze meer zijn dan het algemeen beeld dat over hen bestaat.

Deze expositie is een kans voor iedereen om de verhalen en parcours 
van verschillende fantastische vrouwen te leren.

Reis door de profielen, foto’s, beroepen, achtergronden en leven van 
de diverse vrouwen van de Afrikaanse diaspora.

Iedereen welkom!

ExPO 
KUUMbA
3 maart tot 31 maart

Vernissage
Vrijdag 3 maart om 19u30 
in GC De Zeyp

ExPO  PIETER FAnnES
  ‘Soortenschat’
Van zaterdag 04.03 tot 
zaterdag 24.06.2023 

Vernissage
Zaterdag 04.03.2023, 15u tot 18u
15u > 17u:  hapje en drankje, in aanwe-
zigheid van de auteur en de illustrator
17u > 18u:  lezing voor een kinderpubliek 
door geert-Jan roebers

in de nederlandstalige bibliotheek, Zeypstraat 47, Ganshoren 
Open tijdens de openingsuren van de bibliotheek

Tentoonstelling met de natuurgetrouwe en humoristische tekeningen 
van Illustrator en Brusselaar Pieter fannes, die het boek ‘soortenschat’
van auteur / bioloog Geert-Jan Roebers begeleidt.

in het boek soortenschat legt bioloog 
geert-Jan roebers uit hoe je de meest voor-
komende planten en dieren van nederland 
en België kan herkennen. illustrator pieter 
fannes heeft de teksten van roebers bege-
leid met meer dan 500 tekeningen. 
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interview ‘ik is een ander’
Dahlia Pessemiers-benamar werkt aan een inclusief podium

interview

Actrice en regisseuse Dahlia Pessemiers-Benamar is geen onbekende in GC De Zeyp. Enkele jaren geleden regisseerde zij de voor-
stelling ‘KUKUNOR’ waar doven en niet-doven het podium deelden. Daarnaast begeleidde zij ook Europese projecten. 
Sinds kort is zij op regelmatige basis verbonden aan de werking van De Zeyp. Hoog tijd om haar wat beter te leren kennen.

Dag Dahlia, voor de mensen die je nog niet 
kennen: kan je jezelf even voorstellen? 

ik ben dahlia en ik werk al zo’n 25 jaar als 
theatermaakster en actrice. ik acteer zowel in 
theater als in tv- en filmprojecten. daarnaast 
ben ik bezig met een werking rond doelgroepen 
die niet kunnen deelnemen aan het regulier 
theater: zowel als speler als toeschouwer. in 
het verleden werkte ik al rond projecten met 
ouderen, anderstaligen, dove mensen, mensen 
met een fysiek of mentale beperking,… zowat 
iedereen die een beetje uit de boot valt in de 
reguliere theater-, film- en tv-wereld. 

Is er een reden waarom dit zo aan je hart ligt? 

Toen ik klein was woonde mijn lievelingsnonkel 
bij ons thuis in. Hij had een mentale en fysieke 
beperking en kon niet spreken. ik had een heel 
goede band met hem. Wij verstonden elkaar 
goed. Mijn moeder werkte bij Zonnelied (zij 
verzorgen dienstverlening voor mensen met 

een beperking). ik ging vaak mee helpen als 
vrijwilliger. Mama bracht vaak mensen uit 
Zonnelied mee naar ons thuis. Voor mij hoorden 
deze mensen in mijn leven, in mijn realiteit. ik 
vond het dus heel bevreemdend wanneer ik deze 
mensen niet terugzag op school of in het latere 
leven, in de media,…  

Sinds wanneer ben je verbonden 
aan GC De Zeyp? 

enkele jaren geleden zag ivo peeters (voorma-
lige centrumverantwoordelijke van gc de Zeyp) 
mij bezig in het stuk en contacteerde me met de 
vraag of ik europese projecten wou begeleiden 
als regisseuse. Zo maakte ik, in opdracht van 
het gemeenschapscentrum, het theaterstuk 
“KuKunOr”. in deze voorstelling acteren doven 
en niet-doven met elkaar. de rollen zijn even-
waardig. Ook het publiek was een mix tussen 
doven en horenden. Het was een heel speciaal 
project, voor iedereen die betrokken was. ik ben 
nadien ook zelf gebarentaal gaan leren. 

nadien werkte ik nog aan het project ABbA 
(“Audiences Blending by Arts”). een project waar 
gesproken en gebarentaal gemengd werden. 
door corona kreeg het niet de afwerking die 
het verdiende. 

Waar werk je voor GC De Zeyp 
momenteel aan? 

Mijn eerstvolgende opdracht was de werking 
rond ‘cabaret’ begeleiden, samen met vrijwil-
ligers Huub en Ann. cabaret is een inclusief 
open podium. dat wil zeggen dat iedereen die 
een talent heeft en dit wil tonen welkom is. ik wil 
juist dat mensen met een beperking en mensen 
zonder beperking zich mengen. dat we niet 
gewoon met een doelgroep werken, maar dat 
we een doelgroep opnemen in onze reguliere 

werking. Binnenkort gaat de 4e editie door op 
zondag 12 maart om 15u. Wil je deelnemen of 
komen kijken? Meld je dan aan via het onthaal 
van de Zeyp. iedereen is welkom. 

Welk project ligt er nog in het verschiet? 

Het volgende project dat ik aan het voorbereiden 
ben heet “ik is een ander” (naar de stelling van 
rimbaud, de franse dichter). ik werk hiervoor 
samen met franstalige regisseur/acteur Valéry 
Warnotte. Het einddoel is een fictieve documen-
taire die zich situeert in Brussel en voornamelijk 
de regio noord-West. We vertrekken vanuit de 
vraag “Wat is anders zijn?”. 

‘Cabaret’ in GC De Zeyp
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We interviewen mensen die zich anders voelen, 
met een beperking of niet. Anders voelen kan 
gaan over anderstaligheid, leeftijd, gender, be-
perking… We zoeken het samenhorigheidsgevoel 
in het ‘anders zijn’. Het is een project van lange 
adem, want we willen de hele regio betrekken, 
elkaar leren kennen, filmopnames doen en ver-
toningen plannen. Ook deze vertoningen zullen 
een project op zich zijn: de deelnemers zullen 
meewerken aan soort rode loper-moment. 

Klinkt heel interessant. Waarom is deze werking 
zo belangrijk voor jou? 

Het belangrijkste voor mij, in alles wat ik doe, 
is trachten het paternalisme te doorbreken. ik 
wil de kloof tussen doelgroepen en ‘gewone’ 
mensen kleiner maken. Werken aan een nieuw 
soort veiligheidsgevoel waar groepen niet naast 
elkaar maar met elkaar werken. ik merk dat dat 
mensen deugd doet. 

Veel succes alvast, Dahlia! 
We kijken ernaar uit. 

OPROEP ‘Ik is een ander’ 
is op zoek naar deelnemers!
Het is een tweetalig project (NL/fR). Iedereen die trots is op zijn/haar ‘anders’-zijn en wil 
meewerken mag Dahlia contacteren via  

Het volgende project: ‘Ik is een ander’

Dahlia tijdens de voorbereidingen van Kukunor

  dahlia.benamar@vgc.be 

We interviewen mensen die zich anders voelen, met een 
beperking of niet. Anders voelen kan gaan over anders-
taligheid, leeftijd, gender, beperking… We zoeken het 
samenhorigheidsgevoel in het ‘anders zijn’.
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column

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

fietsen langs de banken

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

de laatste maanden was ik erg begaan met 
de banken. de warme houten banken van het 
treinstation Brussel-noord. Ze moeten allemaal 
verdwijnen. Op de meeste perrons zijn ze al 
vervangen door witte metalen zitjes. 

die zijn niet alleen heel lelijk. ’s Winters zijn ze 
ijskoud, ’s zomers gevaarlijk heet. de leuningen 
verhinderen dat je erop kan gaan liggen. Ze dienen 
in de eerste plaats om daklozen te weren. een 
rugzak of een koffiebeker naast je zetten, lukt 
niet meer. Op zo’n kille bank vergaat je de zin in 
een praatje met de persoon naast je. 

Al maanden voeren we actie voor de banken, met 
onze groep sauvez nos bancs / red onze banken. 
We dienden een aanvraag in om het noordstation 
te beschermen. Onze laatste hoop.

Banken zijn belangrijk. Op banken is het goed sa-
menzijn. Banken helpen ons wachten. Tijd doden. 
Aanvaarden dat dingen voorbij gaan. Banken hel-
pen ons praten. Ze dragen, verbinden, troosten. 

Terwijl de banken in Brussel-noord verdwenen, 
verschenen ze beneden aan mijn laan. Op de 
eeuwfeestsquare. Zeven sculpturen zijn het, 
kunstwerken, gemaakt uit boomstammen. elke 
bank is uniek. eén bank kijkt je zelfs aan met vier 
menselijke gezichten. ik ga er even zitten. Ook 
op een koude, grijze zaterdag in januari zijn ze 
uitnodigend en warm.

ik maak een fietstochtje op zoek naar banken in 
ganshoren. Mijn volgende halte is het guido ge-
zelleplein. de dorpskern. gezellig zijn de banken 
er niet. Ze zijn van bruin metaal en staan tussen 
een elektriciteitskastje en een vuilnisbak. een 
oude vrouw met een caddy gaat er even zitten. 
na een paar minuutjes staat ze recht en loopt 
ze schuifelend verder. dankzij deze banken kan 
zij boodschappen doen. Voor haar maken ze het 
verschil tussen buitengaan of binnenblijven.

daarom hebben we niet alleen banken op pleinen 
en in parken nodig, maar ook in de straten, tussen 
de huizen. Op gelijke afstand van elkaar. die zijn 
er te weinig. Op mijn weg richting Moeraske kom 
ik er toch een paar tegen.

ik fiets naar de Bosstraat. Bij de ingang van 
het kerkhof houdt een man het poortje voor me 
open, zodat ik makkelijker naar binnen kan met 
mijn fiets.

er is wat leven op het kerkhof. Ook op de eerste 
zaterdag van januari krijgen de doden bezoek. 
Met plantjes. nieuwjaarswensen misschien. Maar 
niemand zit er op de banken. Het is te koud. 

in de tv-serie ‘After Life’ ontmoeten een we-
duwnaar en een weduwe elkaar wekelijks op 
dezelfde bank. Bij het graf van hun geliefden. Hun 
gesprekken zijn even prachtig als hun stiltes. Ze 
besparen elkaar een therapeut. ik werp een blik 
op de sociale woontorens in de verte. Hoeveel 
eenzamen daar zouden nood hebben aan zo’n 
gesprek? 

in gedachten keer ik terug naar de bank in het 
Warandepark, waar ik twee dagen eerder het 
hoofd even op de schouder van een goede vriend 
mocht leggen. in de zachte regen. 

ik verlaat het kerkhof, sla linksaf en dan meteen 
weer links het smalle wegje in dat tussen het 
Moeraske en het kerkhof loopt. 

Langs deze weg staan veel banken. in de zomer 
zijn ze druk bezet, nu zijn ze leeg. 

ik fiets helemaal tot het einde. Tot de laatste bank. 
een koppel houdt haar warm. We begroeten el-
kaar. ik verwachtte geen mensen meer. Ze zeggen 
dat ik niet verder kan, een zijwegje moet proberen.
doorgaans kan je hier oversteken naar de spoor-
wegtunnel. Vandaag is het gebied overstroomd. 
ik wuif naar het koppel en maak rechtsomkeert. 
Aan het eind van de doodlopende weg vond ik de 
minst eenzame bank van de dag.
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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.

Tine seeuWs

Tine seeuws (1926-2022) was een begrip in ganshoren. Overal vond men ze als actief lid bij culturele 
verenigingen. niet moeilijk dat ze decennialang de scène van toneelkring ‘Hoop Op Oogst’ bemande. 
Zowel Maria als Tine, Betty en paul waren gegeerde acteurs. de anderen, irène en denise, waren steevast 
op post bij elke vertoning. Of het nu om komedie of drama ging, over een muzikale revue of een Bonte 
Avond, men vond minstens 2 tot 3 seeuwskes op de planken.

Hoop op Oogst kon steeds rekenen op hun onvoorwaardelijke steun en dankzij hen werd menig provin-
ciale titel behaald. Zaal familia was hun vaste stek, vooral ook omdat vader Jules seeuws er de scepter 
probeerde te zwaaien maar zeker niet zonder zijn Joanne geeurickx. na wijzigingen in de structuur van 
de ‘nonnekesschool’ sint-Lutgardis, moesten ze uitwijken naar de zaal nova onder de Basiliek.

de terugweg naar familia was een opluchting, omdat de jeugdige krachten van ganshoren er hun 
schouders onder zetten. Het café werd heropend en de zaal technisch in orde gebracht. stukje bij beetje 
zakte de moed echter in de schoenen, initiatieven in deze volledig veranderende wereld met televisie als 
lokker, werden schaarser en langzamerhand doofde het toneelvuur uit.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. EFTE00157

Leden van de toneelgroep Hoop op Oogst. staand, van links naar rechts: staf Van 
Belle, Jacques van Hemelrijck (nonkel van rita fabry), francis fabry, paul seeuws, 
Julien Verspecht. Zittend: mevrouw rouffaer (echtgenote van senne rouffaer; zij 
regisseerde de toneelstukken van Hoop Op Oogst), Tine seeuws, rita fabry en Betty 
seeuws. Begin jaren 1970.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. EFTE00133

Tafereel uit het toneelstuk ‘Het Belang van ernst’ van Oscar Wilde, opgevoerd in zaal 
familia. Van links naar rechts: Agnès Macken, Hugo de Backer, inge Janssens, Jos 
Van nuffelen en Tine seeuws. April 1984.

Erfgoedbank Ganshoren, inv. EFTE00328
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KWB
■  film ‘La fille inconnue’ 

Zondag 05.02 om 14u in de Zeyp

Jenny, een jonge huisarts, voelt zich schuldig 
omdat ze de deur niet heeft geopend voor een 
meisje dat hulp zocht. Het meisje wordt kort 
daarna dood teruggevonden. de identiteit van 
het meisje is onbekend en Jenny besluit op zoek 
te gaan naar haar identiteit. 
deze film is geschreven en geregisseerd door 
Jean-pierre en Luc dardenne. deelnemer aan de 
gouden palm van cannes 2016. ism gc de Zeyp
prijs: € 4 (KWB-bonnetjes geldig)

■  de 23ste zaklampentocht 

Zaterdag 11.02 om 18u45 
aan Jeugdhuis Tongeluk

KWB, scouts en chiro ganshoren tekenen op-
nieuw voor de 23ste editie van deze spannende 
activiteit voor kinderen tussen 6 en 12 jaar in het 
Laarbeekbos. Laad de batterijen van je zaklamp 
op en leg warme spelkledij klaar. Verzamelen om 
18u45 aan Jeugdhuis Tongeluk (Bosstraat 10 in 
ganshoren). een kampvuur met koeken, choco-
melk en gluhwein sluit deze gratis activiteit af.
Meer info: daniël Van Bossche 
(0477 22 44 13) of 
kwb.ganshoren@
gmail.com. ism 
scouts, chiro 
en Tongeluk 
- afdelingen 
ganshoren 

■  initiatie breien voor dummies 

dinsdag 14.02 om 19u30 in de Zeyp 

Wil je leren breien? Je kan het bij ons leren van 
ervaren en doorwinterde brei-fanaten, in een ge-
zellige en ongedwongen sfeer.  en om te starten 
krijg je een paar breipriemen én een bol wol gratis!
prijs: gratis. Meer info en inschrijven: 
kwb.ganshoren@gmail.com, Magda Van der 
cruyssen (0468 17 87 54), daniël Van Bossche 
(0477 22 44 13)

uit het vereniGinGsleven

■  Vier mee 
     het perzisch Vuurfeest 

dinsdag 14.03 om 16u 
aan de Begijnhofkerk 

in de perzische traditie neemt het Vuurfeest (‘no-
rouz’) een speciale plaats in. Op die dag bereiden 
ze hun nieuwjaarsfeest voor en springen ze over 
een vuur. symbolisch worden zo de moeilijke 
momenten van het afgelopen jaar verbrand, en 
naar de hoopvolle momenten van volgend jaar 
gesprongen. Wil je dit perzisch vuurfeest mee-
maken? Afspraak om 16u aan de Begijnhofkerk 
(in Brussel-centrum - vlakbij metro sint-Katelijne)
prijs: gratis, inschrijven vooraf niet nodig
Meer info: kwb.ganshoren@gmail.com of carlos 
ramirez (0484 14 76 22)

■  Kaartavonden whisten  

elke donderdag om 20u in de Zeyp 

Verder elke donderdag tot 16.02. Voor wie graag 
een kaartje legt ter ontspanning. Je hoeft geen 
kampioen te zijn om deel te nemen, de gezellig-
heid 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 kaarter) én krijgt 
een fles wijn. info: kwb.ganshoren@gmail.com of 
guy devroede (0477 31 68 31) 
ism kaartersgroep Hartenaas

VERDER In DE AGEnDA VAn KWb...
• 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)

VriJ ATeLier de ZeYp
expo ‘de vier natuurelementen: 
aarde, water, vuur en lucht
•  VernissAge: zaterdag 22 april 2023 om 15u
•  expo:   van zaterdag 22 april tot zondag 30 april 2023
                elke dag  van 14u tot 18u in gc de Zeyp

Traditioneel houdt onze amateurkunstkring het Vrij Atelier de Zeyp zijn jaarlijkse expo in gc de Zeyp 
(1ste verdieping, zaal ‘Atelier’). ieder jaar een nieuw themawerk en andere nieuwe werken.
dit jaar gaan we voor ‘de vier natuurelementen’ met tekeningen en schilderijen in aquarel, olieverf, 
acryl, pastel, sepia en potlood. er zijn ook werken van nieuwe leden. Kom zeker kijken!

Aarde, water, vuur en lucht verte-
genwoordigen de basisprincipes 
van het leven en hebben een 
symbolische betekenis in alle 
menselijke culturen. 
Kom zeker kijken!

Locatie:  GC De Zeyp 
(1ste verdieping), 
Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren  
Organisatie:  Vrij Atlier De Zeyp 
in samenwerking met GC De Zeyp
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6 jaar tot 
106 jaar

Maak kennis met onze 

scHAAKcLuB exceLsiOr  ganshoren

elke vrijdagavond 
vanaf 18u30 in gc de Zeyp

symbolisch staat ‘excelsior’ voor de ambiance binnen de club. Op 
het schaakbord wordt er gevochten voor de zege, maar daarnaast 
is er ruimte voor een drankje en een babbel. 
 
gedurende een maand kan je vrijblijvend en kosteloos deelnemen 
aan de tournooien.
Wat de kinderen (6+) betreft... voor de competitie wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen.
nog problemen met de regels en de beweging van de stukken of met 
de tactiek... daar helpen we je ook graag verder mee. Je kan bij ons 
terecht in het nederlands, français, deutsch, english.  

Wilt u graag kennismaken met onze activiteiten?  
inFO:   • nica Radu-Catalin, 0476 203 302 (Voorzitter) of 
   • De boeck Pierre, 0468 585 996 (Ondervoorzitter)

diensT nederLAndse cuLTuur
gemeentebestuur ganshoren stelt voor

daguitstap naar Herentals
Zondag 19 maart 2023 
om 8u30, aan de bus 
op het Koningin fabiolaplein    

Als eerste daguitstap van het nieuwe 
jaar bezoeken we Herentals, de histo-
rische hoofdstad van de Kempen, ook 
de ‘Keizerstede’ genoemd. Omgeven 
door heel wat groen, waaronder de 
Kempense Heuvelrug, biedt ook de stad 
Herentals heel wat boeiende toeristi-
sche trekpleisters.

We starten de uitstap met een vrij be-
zoek aan collection Hugo Voeten. 

’s Namiddags heb je vervolgens de 
keuze tussen 2 gegidste wandelingen.

1. Tijdens de 1ste wandeling (max. 25 deelnemers!) brengt een stadsgids je 
langs alle historische plekken van de stad (Lakenhal op de grote Markt, 
Begijnhof, gotische sint-Waldetrudiskerk, enz.).

2. de 2de wandeling (max. 25 deelnemers!) is een alternatieve kunstroute 
in de stad met anthropologe Kathleen Boel, die een ware fascinatie 
ontwikkelde rond oude deurgrepen uit de jaren 1960, en er meer dan 
3.000 fotografeerde. Ze interviewde keramisten, bewoners en verkopers, 
en verzamelde zo tientallen grote en kleine verhalen. 

na afloop van de wandelingen, kan je nog de expo ‘pArTout’ van Kathleen Boel 
bezoeken, in het cc ’t schaliken, en eindigen met een drankje en hapje in één 
of andere brasserie.

Info - inschrijvingen:  via nederlandse.cultuur@ganshoren.brussels
Prijs: € 25 / persoon (busrit + collection Hugo Voeten + 1 gegidste wandeling 
/ middagmaal op eigen kosten), te storten op reknr Be45 0682 1210 6489 van 
de vzw ‘sport, cultuur en Vrije Tijd ganshoren’, met vermelding ‘Herentals + 
wandeling 1 of 2’ + aantal plaatsen.  
Een initiatief van:  philippe Beghin, schepen van nederlandse cultuur

nOTEER OOK In JULLIE AGEnDA

• Donderdag 16.02.2023 van 18u tot 21u
 Infoavond Erfgoedbank Ganshoren
 in café in den Hemel

• Zondag 26.02 en 26.03.2023 om 16u
 Geleid bezoek van de expo ‘Het Speels Modernisme. Ganshoren. 1958’
 in paviljoen Brunswyck, de Villegaslaan 31
 inschrijven via info.brunswyck@ganshoren.brussels
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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
•  FOTOCLUb DE ZEyP

DI •  (STOEL)GyMnASTIEK in De Rotonde

WO

DO •  COnVERSATIETAFEL nL
•  KWb  Kaartavond Whisten (vanaf 17.11)
•  HARTEnAAS  Kaarten
•  CRICA ALL SPORTS  yoga

VR •  SCHAAKCLUb ExCELSIOR 

ZA •  PILATES  
•  MULTIMOVE  (1e, 2e en 3e kleuterklas) 
•  VRIJ ATELIER DE ZEyP

ZO •  ZUMbA
•  SCHAAKCLUb ExCELSIOR

van 01.02 tot 28.02
WO 1 VOORLEESUURTJE

DO 2

VR 3

ZA 4

ZO 5 •  KWb  FILM  La fille inconnue
•  REPAIR CAFÉ

MA 6

DI 7

WO 8

DO 9

VR 10

ZA 11 KWb  ZAKLAMPEnTOCHT

ZO 12 FAMILIETHEATER  Uit de Kluiten

MA 13

DI 14

WO 15 •  FILMLOKET  Inside Out
•  OKRA  Open leden vergadering
•  WEST In  Kokkerellen

DO 16

VR 17 COnCERT  Amino Trio

ZA 18

ZO 19

MA 20 •  SPEELWEKEn  Animatiefilm
•  SPEELWEKEn  Muzikale heldenverhalen

DI 21 •  SPEELWEKEn  Animatiefilm
•  SPEELWEKEn  Muzikale heldenverhalen

WO 22 •  SPEELWEKEn  Animatiefilm
•  SPEELWEKEn  Muzikale heldenverhalen

DO 23 •  SPEELWEKEn  Animatiefilm
•  SPEELWEKEn  Muzikale heldenverhalen

VR 24 •  SPEELWEKEn  Animatiefilm
•  SPEELWEKEn  Muzikale heldenverhalen

ZA 25

ZO 26

MA 27

DI 28

alGeMene veRGaDeRinG 
De zeYP

DInSDAG 14 MAART om 20u

Fysiek
uitnodiging volgt later.

sPeelweken
Start inschrijvingen

Zomervakantie: 17 april 2023 om 15u

Tentoonstelling 
‘Soortenschat’ Pieter Fannes:
  • van 04/03 tot 24/06/2023
  • vernissage op 04/03/2023

van 01.03 tot 31.03
WO 1 VOORLEESUURTJE

DO 2 MUSETTE  Luciano

VR 3 ExPO KUUMbA: VERnISSAGE
Don’t Tell Us Who We Are!

ZA 4 ExPO ‘SOORTEnSCHAT’
PIETER FAnnES: vernissage

ZO 5 REPAIR CAFÉ

MA 6

DI 7

WO 8 VERTELTHEATER  Een doodgewone 
jongen, geen doodgewone tocht

DO 9 •  CInÉ POUSSETTE  Girl
•  AVOnDFILM  Girl

VR 10

ZA 11

ZO 12 CAbARET

MA 13

DI 14 OP DE KOFFIE met Sabine De Vos

WO 15 •  FILMLOKET  yuku en de Himalayabloem
•  OKRA  Open leden vergadering
•  WEST In  Kokkerellen

DO 16

VR 17 COnCERT  Travessia brasileira 
Victor da Costa, gitaar en 
Isabelle Decraene, viool

ZA 18

ZO 19 FAMILIEZOnDAG  Koken met Ikram

MA 20 JEUGDbOEKEnMAAnD

DI 21

WO 22

DO 23

VR 24

ZA 25 CIRCUIT  toonmoment

ZO 26 CIRCUIT  toonmoment

MA 27

DI 28

WO 29

DO 30

VR 31

noteeR ReeDs in je aGenDa
16.04 THEATERATELIER ASTRID: voorstelling 11.05 CInÉ POUSSETTE +  AVOnDFILM  Onze natuur, de film
18.04 OP DE KOFFIE  Elke Cyrys 17.05 FILMLOKET  Hopper en de hamster der duisternis
19.04 FILMLOKET  Pelle en de dierenrovers 19.05 COnCERT  Kurt bertels & bert Koch Duo
21.04 COnCERT  Lin Chin Cheng 30.05 OP DE KOFFIE  birsen Taspinar
23.04 FAMILIEZOnDAG  Koken met Ikram 16.06 COnCERT  Vilmos Csikos

kinD EN Gezin zittinGen
Raadplegingen

op dinsdag en soms op donderdag, 
tel. 078 150 100
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Heb je zelf een 
berichtje voor op ons prikbord?
Mail het door 

naar:  
dezeyp@vgc.be

We zijn steeds op zoek naar 

zowel ANIMATOREN voor onze 

kinderanimatie als VRIJWILLIGERS 

om onze avondactiviteiten 

te begeleiden.

Wil je meer weten? Contacteer ons 

dezeyp@vgc.be, 02 422 00 11 of spring eens binnen!
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G a n s h o r e n 
De Zeyp
Gemeenschapscentrum Verteltheater 

een DooDgewone jongen, 
geen DooDgewone tocht
een voorstelling van Michael Sels 
voor kinderen van 7 tot 12 jaar

Woensdag 
08.03.23 
om 14u


