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Kontakt

Beste lezer,

Lente in Kontakt

Lente in Sint-Pieters-Woluwe, zijn hon-
derden bloesems in bloei en stoepen 
vol rose en witte bloemblaadjes, een 
paasvakantie met een stevige initiatie in 
de circustechnieken, een buitenspeel-
dag met een avontuurlijk parcours voor 
jonge durvers, gezellige Café Open-
avonden en een succesvolle editie van 
Zoniënmars-Zoniënklanken. 

Maar we hebben nog meer in petto,  
in mei staan de tuinwijken Zwarte 
 Dennen en Kapelleveld in de kijker  
(100 jaar tuinwijken in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, lees er alles over 
in dit magazine), we verwelkomen  
Bonnie & Clyde, Whoman, A Boy 
Named Johnny, ERNST, Jolan Bollen &  
Pilkington United tijdens de don-
derdaagse Café Open-avonden en 
we organiseren twee superinteres-
sante kunstwandelingen; de Franklin 
Rooseveltlaan en haar architecturale art 
deco parels en een rondleiding op de 
slachthuizen van Anderlecht.

Op vrijdag 13 mei opent de expo 
TrOAST, u leest het goed: de afsluiter 
van het thema TROOST en een toast 
op de lente door Hof van Orban, een 
samenwerking met verschillende lokale 
partners. 

Op donderdag 23 juni zijn de jongeren 
aan zet in Kontakt, na de examens en 
voor de zomervakantie trakteren we op 
een minifestival in de tuin van Kontakt. 
Van programmatie tot aankleding van de 
site, alles is in handen van Generatie Z!

Op zaterdag 02 juli sluit Team Melan-
cholie zijn co-creatie traject af met een 
happening voor en van de buurtbewo-
ners in de tuinwijken. Dat het schoon 
wordt, staat vast. 

En we vieren de Vlaamse feestdag op 
zondag 10 juli. Meer details volgen.
 
U bent ook nog steeds van harte welkom 
om te coworken in onze bar, met zicht op 
groen en in een aangenaam decor. 

Kortom, aan allen een mooie lente en 
zomer gewenst en van harte Welkom!

Team Kontakt

Terugblik
Dat het project ‘Hof van Orban’ meer 
dan tuinplezier inhoudt zie je hier. 
Leerlingen van het Don Bosco Instituut 
SPW doken met Delphine Frantzen in 
de verfpotten en maakten de muren 
van onze 1ste verdieping een stuk 
 kleurrijker. Kom jij ook eens kijken?

Nu hier de witte bloesems  
uit de  takken breken, 
nu is de verre hemel even  
heel dichtbij,
en wat ik zie, dat kan ik niet  
in  woorden spreken,
er gaat vandaag gewoon  
een  wonder door de wei.

Toon Hermans
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Activiteiten

Ontmoeting
Café Open

5x zetten we ons concert-café voor jou 
open. Bonnie & Clyde, Whoman, A Boy 
Named Johnny, Ernst en Jolan Bollen 
& Pilkington United maken het mooie 
weer. Kom jij ook naar hen luisteren?

Info: GC Kontakt
Prijs: Gratis 
Tijdstip: 19 u; concert om 20 u.

Save the date:
Vlaanderen 

Feest

10/7 Z O N D A G
5, 19/5 E N  2, 16,30/6

Eropuit met de buren
Rondleiding in Ferme 
Abattoir te Anderlecht

11/6  Z A T E R D A G
We trekken naar de historische  
Abattoirsite voor een uitzonderlijke 
rondleiding van een uur op Ferme 
Abattoir. We bezoeken de daktuin, 
de serres en de viskwekerij en dat 
 allemaal met een prachtig uitzicht 
over Brussel. We proeven op het einde 
één van hun zelfgekweekte producten.

Inschrijven: tickets.vgc.be/ticketingActivity/sub-
scribe/OPW_EROPUITVJ22
Prijs: € 10
Tijdstip: 10 u;  
afspraakplaats wordt meegedeeld na inschrijving

LENTETrOAST
13/5 V R I J D A G 
In de herfst organiseerde Hof van Orban 
het eerste deel van ons project rond het 
thema TROOST, een onderwerp dat in de 
nasleep van de pandemie heel wat van 
onze partners uit de gemeente inspireer-
de om mee te werken. De fototentoon-
stelling en poëzie-avond in november 
waren er het mooie resultaat van.

Zoveel ideeën leefden er dat we nu met 
een tweede deel bezig zijn! Het toonmo-
ment vindt vrijdag 13 mei op een groot 
lentefeest plaats, LENTETrOAST gedoopt. 
Weer zetten allerlei partnerverenigingen 
hun beste beentje voor en verwelko-
men u op een mooi versierde site met 
een feestelijke lentemaaltijd, speciale 
troosthapjes, lentedrankjes en muziek! 

Daarnaast kan je zowel buiten als binnen 
beeldend werk met als thema troost 
bewonderen van onze ‘huiskunstenaars’ 
van ‘t Creatief Atelier en van kunstenaars 
van het RhOK. Verder stelt de fotoclub op 
onze site de foto’s tentoon die zij samen 
met de leerlingen van Don Bosco maak-
ten tijdens een lentewandeling.  
En ook om de wolgrafitti van ‘t Koetshuis 
en De Kastanjes zul je niet heen kun-
nen. Tenslotte onthullen we officieel de 
muurschildering en het logo van Hof 
van Orban, beide bedacht en gemaakt 
door leerlingen van Don Bosco o.l.v. 
twee kunstenaars. En kom zeker ook het 
mysterieuze ‘objet trouvé’ van Herman 
ontdekken!

Genoeg redenen dus om op 13 mei met 
ons en alle partners op de lente te komen 
toasten!  Welkom!

Info: GC Kontakt en LDC 't Koetshuis
Prijs: gratis
Tijdstip: 12.30 u: lentelunch,  
14 & 18 u: vernissage expo; Expo van 13/5 tot 27/5
Organisatie: Hof van Orban en partners  
(Creatief Atelier, Fotoclub SPSN, Don Bosco SPW,  
de Kastanjes, de Estse school, het RhoK)
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Kontakt

Kinderen en jongeren
Brik / Study Spaces  

16/5 tot 1/7
Deze examenperiode organiseert Brik 
opnieuw Study Spaces. Op verschillen-
de locaties kan je samen met lotgeno-
ten studeren voor je examens. Ook in 
Kontakt maken we plaats voor jou.  
Je vindt trouwens alle deelnemende 
Study Spaces terug op het platform: 

studyspaces.brik.be

Kontakt Festival
23/6 D O N D E R D A G
Genieten van vrijheid, open lucht en 
festivalvibes? Zak af naar Orbanlaan 54 
en relax!

Hou onze facebook, instagram en 
 website in de gaten. Het wordt een 
chille 2de editie met veel Brussels talent!

Tijdstip: 14 u 
Prijs: gratis

Zomervakantie = speelweken
Info & inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 75; € 65 2de kind van hetzelfde gezin; € 15 paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 9 tot 16 u (opvang vanaf 8.30 en tot 17 u)

 Multi-sportkamp
  Kom je streetrunning skills tonen op parcours en ken jij de  
 geheimen van schermen en lasergame al? Kom er tijdens   
 deze week een flinke lap op geven! 

 Leeftijd: 8-12 jaar
 Organisatie: GC Kontakt i.s.m. VGC Sportdienst

  Multi-sportkamp
 Ben je tussen 6 en 8 jaar oud en heb je zin om op een   
 speelse manier te sporten? Dan is deze stage bestemd voor  
 jou. Deze week probeer je verschillende sporten uit. Kom je  
 ze mee ontdekken?

 Leeftijd: 6-8 jaar
 Organisatie: GC Kontakt i.s.m. VGC Sportdienst

 Bouwkamp
 Wil je graag kampen bouwen, balken sjorren, buiten   
 spelen en allerlei andere technieken leren? We trekken er  
 ook een dagje op uit, maar dat is nog een verrassing. 

 Leeftijd: 9-12 jaar
 Orbanisatie: GC Kontakt

4-8/7

22-26/8

22-26/8
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In Sint-Pieters-Woluwe

Jolan Bollen, onze schrijver 
in residentie, ging  

in gesprek met de dames 
van Team Melancholie.  

Hij hoort hen uit  
over hun ideeën  

en plannen in verband  
met hun kunstproject  

in de tuinwijken Mooi-Bos  
en Zwarte Dennen.

Team melancholie 

Het is een gevoel dat ontspringt uit 
het idee dat we ooit verbonden wa-
ren, maar die bepaalde verbondenheid 
nooit meer terug zullen vinden. Voor 
Sara is het eerder ‘het niet op de juiste 
plek zijn’ en Lotte zou het beschrijven 
met de woorden, die we allemaal ooit 
wel eens hebben gedacht: ‘Is dit het 
dan? Het leven?’
 
Melancholie kent een gezonde en on-
gezonde variant. De gezonde variant 
kan zorgen voor verbondenheid en 
voor creativiteit. Stilte en reflectie kan 
zorgen voor beweging. En daarom wil-
len we de wereld in: op zoek naar de 
melancholische mens. Niet perse men-
sen uit de theatercultuur, maar ieder-
een. We willen zoeken naar hoe melan-
cholie ons allemaal kan verbinden.

Waarom hebben jullie het thema 
Ruimte gekozen?
We weten dat melancholie soms af-
schrikt. Daarom kozen we voor het 
thema Ruimte. Ik denk dat de ruimte, 
de oneindigheid van het heelal, voor 
velen de eerste kennismaking was met 
melancholie. Iedereen heeft ooit wel 
eens omhoog gekeken, naar de ster-
ren, en beseft hoe klein wij wel niet zijn. 
Althans, zo was dat toch voor mij. 

Heeft melancholie dan ook te 
 maken met het gevoel van klein  
te zijn, nietig?

Zeker en vast. Vroeger, als kind, had ik 
dat al: dat ik uitzoomde. Dat ik mezelf 
eerst op de speelplaats zag, dan op 
een speelplaats in België, Europa, de 
wereld en zo tot in het oneindige. Het 
gaf me enerzijds een sterk gevoel van 
vervreemding, maar tegelijkertijd ook 
het besef hoe verbonden wij allemaal 
zijn. We staan hier allemaal samen op dit 
kleine bolleke korst. 

Kunnen jullie jezelf even voorstellen?

Wij zijn Team Melancholie – een sa-
menwerking tussen Hanne Machielsen, 
Sara Haeck en Lotte Lola Vermeer. Voor 
dit project sluit ook Youness Khoukhou 
zich aan bij het team. Hij is danser en 
performer. We leerden elkaar in Brussel 
kennen. Sara en ik zaten samen op het 
RITCS en zijn actrice en theatermaker 
van opleiding en Lotte is schrijver en 
theatermaker. Samen woonden we in 
een heel donker huis dat door de war-
me en eindeloze keukengesprekken 
lichter leek te worden. Hier babbelden 
we nachten lang en het werd al snel 
duidelijk dat melancholie ons verbond. 
Zo lazen we alle drie het boek Melan-
cholie van de onrust van Joke Hermsen. 
En ook al woonden we wat later niet 
meer samen, toch bleef melancholie 
het bindmiddel en besloten we hier sa-
men rond te werken. Dit is ondertussen 
een levensplan geworden: een zoek-
tocht om te begrijpen wat het juist is, 
die melancholie. 

Waarom melancholie? 

Melancholie is een zwaar beladen 
woord dat misschien soms een intellec-
tuele indruk wekt. Maar aan dat beeld 
willen we niet beantwoorden. Joke 
Hermsen beweert dat élke mens een 
melancholische kern heeft, en dat we 
daar in deze tijden een beetje van ver-
vreemd van zijn geraakt. Melancholie is 
doorheen de geschiedenis van beteke-
nis veranderd, mannen die dachten dat 
ze weerwolven, boter of glas waren in 
de 19e eeuw, tot hysterie bij vrouwen 
in de 20ste eeuw. En vandaag de dag 
blijkt melancholie vereenvoudigt te zijn 
tot een depressie. En met dat beeld wil-
len wij graag de strijd aan gaan.

Hoe zou jij melancholie  
dan omschrijven?

We hebben op dit moment een lijst van 
87 definities. Deze hebben we overal, 
van bib tot babbeltafel, verzameld. Ik, 
Hanne, beschrijf melancholie graag als 
‘een soort van existentiële eenzaam-
heid, een verdriet dat licht is geworden’. ➜
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In Sint-Pieters-Woluwe

Daarom zijn we ook een paar keer met 
Dirk Frimout gaan praten, de eerste 
Belgische astronaut, omdat we dach-
ten dat we bij hem wel het antwoord 
zouden vinden. Hij sprak over het ‘over-
view-effect’: het gevoel van gigantische 
verbondenheid die astronauten voelen 
wanneer zij de aarde in haar geheel 
zien. Natuurlijk was Frimout een uiterst 
wetenschappelijke man en vonden wij 
ons antwoord niet bij 
hem. Toch bevestigde 
dit gesprek ons dat 
wij inderdaad onher-
roepelijk verbonden 
zijn, vanaf het prille 
begin. We zijn allemaal uit hetzelfde 
punt gestart: we are all stardust. En wie 
weet is melancholie wel dit gevoel, dat 
we terug naar die verbondenheid ver-
langen?

Wat zijn jullie plannen voor 
 Sint-Pieters-Woluwe?  
En hoe vlot het contact met  
de mensen in de tuinwijken?

We zijn begonnen bij GC Kontakt naar 
aanleiding van 100 jaar tuinwijken. We 
zijn er nu twee weekends geweest. 
Momenteel verloopt het contact soms 
moeizaam, gezien Sint-Pieters-Woluwe 
best een stille plek is. Toch was het hart-
verwarmend dat er verschillende aan-
wezigen waren op onze koffienamid-
dag. Ook zijn we blij dat we binnenkort 
aan de slag kunnen gaan in het rust-

huis Roi Baudouin en het dagcentrum 
en bakkerij Artos. 

Wat bedoel je juist met  
‘aan de slag gaan’?  

In eerste instantie betekent dit elkaar 
ontmoeten. Youness zal bijvoorbeeld 
een fysieke ontmoeting organiseren in 
het rusthuis. In het weekend zullen we 
onze focus vooral leggen op het ont-

moeten van de men-
sen uit de buurt. 
 
We zijn expliciet op 
zoek naar ontmoeting 
en staan open voor 

diverse vormen van samenwerking. 
Omdat het een co-creatie is hebben 
we nog geen concreet einddoel, en la-
ten we het afhangen van wat er op ons 
pad komt in de tijd dat we hier zijn. Wij 
hebben enorm veel ideeën en zijn nu 
uit het uitzoeken wat het best past. Zo 
verspreiden we onze enquêtes, we ho-
pen dat zoveel mogelijk bewoners die 
zullen invullen. Eén van de ideeën waar 
we aan werken is een Museum van de 
Melancholie. Hiervoor gaan we op zoek 
naar objecten en verhalen die een vorm 
van weemoed oproepen. Dit melancho-
lisch object kan nagenoeg alles zijn, een 
schilderij, en nagelknipper, iets waarvan 
de eigenaar van zegt: “kijk, als ik dit vast-
pak of bekijk, krijg ik soms de tranen in 
mijn ogen”. We zullen daarvoor op ver-
schillende plekken in de wijk aanwezig 

Team Melancholie  
teammelancholie@gmail.com 
Instagram: @teammelancholie

zijn en mensen aanspreken. Bij deze ook 
een oproep: we komen met plezier bij u 
aan de deur! 
We zullen onze zoektocht in de tuinwij-
ken in diverse vormen documenteren 
om die uiteindelijk weer terug te geven 
aan de bewoners. 

Is samenwerken voor jullie een 
 voordeel of ook soms een nadeel?

Melancholie is iets dat vaak alleen wordt 
ervaren. Toch kan het gevoel een krach-
tig bindmiddel zijn om mensen écht sa-
men te brengen. Daarom is het ‘samen 
ervaren’ van de melancholie voor ons 
niet enkel een voordeel, maar ook nood-
zakelijk. Hoe meer er gedeeld wordt 
hoe beter, iedereen is welkom in Team 
 Melancholie.  

Wat zijn jullie verdere ambities?  
Als alles kon! 

Als alles mogelijk was vonden we graag 
dé definitie van de melancholie en ver-
bonden we iedereen op deze hele aard-
bol. Het zou een droom zijn om, totdat 
we heel erg oud zijn, avonden van de 
melancholie te organiseren en we deze 
naar alle uithoeken van België te bren-
gen. Concreet zijn we al druk in de weer 
met jarenplannen. Het eerste luik blijft 
het thema Ruimte. 
 
Daarna zouden we de focus leggen op 
de vrouw en de melancholie. Dit zou dan 
meer richting een avondvullende voor-
stelling gaan. Of, als we dan toch bezig 
zijn met dromen, een samenwerking 
met het SMAK. Hiervoor zullen wel, als 
eerste stap, eens willen praten met de 
vrouw van Dirk Frimout. We vermoe-
den dat we de antwoorden die we niet 
bij Dirk vonden, misschien wel bij haar 
vinden.

Welke tip geef je aan mensen  
die soms bevangen worden  
door melancholie?

Zwelg er even in, laat het toe. En deel 
het dan met andere mensen. Delen 
maakt alles lichter. 

We willen zoeken naar 
hoe melancholie ons  
allemaal kan verbinden.



7

100 jaar Tuinwijken in SPW:
jazz, wandelingen en  
melancholie
Naar aanleiding van 100 jaar tuinwijken 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
zetten VisitBrussels, VGC, Urban.Brussels, 
CIVA, BGHM en 16 gemeenten samen 
met tal van lokale en regionale partners 
dit unieke Brusselse patrimonium in de 
kijker! Verwacht je aan een feestelijk pro-
gramma met heel wat toffe ateliers en 
rondleidingen voor jong en oud, volks-
spelen, diverse animaties en feestjes.
De tuinwijken zijn uniek dankzij hun 
groene karakter, hun cultuurhistorische, 
architecturale, stedenbouwkundige 
en sociologische waarde. Ze worden 
vanuit deze verschillende oogpunten 
belicht tijdens heel wat activiteiten in de 
maand mei.
In Sint-Pieters-Woluwe zijn er 2 tuinwij-
ken uit de jaren 1920. Zwarte Dennen 
en een stukje Kapelleveld. Daarnaast is 
er een tuinwijk uit de jaren ‘50: Mooi-Bos. 

Ze worden gevierd in het 
weekend van 28 en 29 mei! 
Op zaterdag 28 mei is het feest in Kappel-
leveld! Brussels Jazz Weekend installeert 
een podium aan de Landschaps-
gaarde met concerten van Bodies, Glass 
Helder en Adja. Habitat & Rénovation, 
 Cultuur1200 en ABCCoop organiseren 
voor bewoners en bezoekers van de wijk 
animaties! Muziek, eten, drinken en gezel-
ligheid tussen de modernistische huizen! 
Vanuit Kappelleveld zie je de Vriend-
schapswijk liggen… een klein padje 
verbindt de twee. Deze wijk werd in de 
jaren ‘70 gebouwd en was een piloo-
tproject waarbij woningen voor valide 
mensen gecombineerd worden met 
een beperkt aantal wooneenheden 
voor mindervaliden. De Vriendschaps-
wijk houdt het midden tussen een 
tuinwijk en een complex met collectieve 
voorzieningen. Cristian Valens bouwt 
er samen met andere kunstenaars en 
bewoners een museum van de vriend-
schap: Mudla. Het museum is gehuis-
vest in één van de appartementen en 
ter gelegenheid 100 jaar tuinwijken 
open op zaterdag en zondag. 

Op zondag 29 mei bieden we een soort 
parcours aan: van fanfare in de Vriend-
schapswijk, langs Kappelleveld, een Jazz 
concert van EVIGS meepikken en verder 
wandelen naar de Zwarte Dennen Wijk 
en  Mooi-Bos. In deze laatste wijken 
word je verrast door de theatermaak-
sters van Team Melancholie!

Het programma:
Zaterdag 28 mei:

Kappelleveld: Landschapsgaarde 
• Doorlopend: kinderanimatie, 

erfgoedworkshops, fotobooth, 
foodtrucks

•  14.30-15.30 u Concert: Bodies 
•  16.00-17.00 u Concert: GlassHelder 
•  17.30-18.30 u Concert: Adja

Vriendschapswijk: Gele Hoekstraat
• 14-18 u Mudla

Zondag 29 mei:

Vriendschapswijk: Gele Hoekstraat 
•  12-18 u Mudla
•  12 u BBQ
•  15 u fanfare

Zwarte Dennen
•  14 u gegidste wandeling in NL 
 door Arkadia
• 14 u concert EVIGS  

(Chalet Balisstraat 2)
•  14.30 u gegidste wandeling in FR 

door Arkadia 
•  Team Melancholie:  

artistieke interventies

Visit Brussels biedt ook regionale-
fietstochten aan die passeren langs  
de Woluwse tuinwijken.  

Voor alle recente informatie:  
agenda.brussels/nl/article/brusselse-
tuinwijken-100ste-veerjaardag en 
onze websites.

Meer info:  
Ciska Vandendriessche 0478 52 49 48

De Zwarte Dennen wijk is niet de 
bekendste van allemaal. Ze werd 
gebouwd tussen 1923 en 1936 op 
een driehoekige verkaveling en telt 
bijna vierhonderd huizen.  
De ontwerpers zijn de steden-
bouwkundige Louis Van der Swa-
elmen en de architecten Vander-
slagmolen en Verbist, in opdracht 
van de Société coopérative des 
Constructions et Habitations à Bon 
Marché de Woluwé-Saint-Pierre. 
De wijk wordt met verschillende 
namen genoemd, wat voor verwar-
ring kan zorgen: tuinwijk Zwarte 
Dennen, tuinwijk van Stokkel, tuin-
wijk Mooi-Bos, tuinwijk van Vorst, 
Duivenschieting... en Marokko, door 
de heel landelijke en geïsoleerde, 
bijna woestijnachtige ligging in 
die tijd. Er was ook geen openbaar 
vervoer, water of elektriciteit.  
De huizen hebben grote tuinen. 
Maar wat nog beter is: het reusach-
tige Zoniënwoud ligt er vlak naast.

Tuinwijk Kapelleveld werd ontwor-
pen door de stedenbouwkundige 
Louis Van der Swaelmen, ontwer-
per van de tuinwijken Le Logis en 
Floréal in Watermaal-Bosvoorde, 
en werd tussen 1922 en 1926 
gebouwd door de avant-gardisti-
sche architecten Antoine Pompe, 
Huibrecht Hoste, Jean-François 
Hoeben en Paul Rubbers. Ze teken-
den meer dan vierhonderd huizen 
met negentien verschillende types, 
waaronder tien handelsruimtes.  
De wijk beschikt ook over verschil-
lende diensten waaronder een 
feestzaal, sportvelden en een 
speelplein. En als kers op de taart 
kreeg de tuinwijk een treinhalte 
op de spoorlijn Brussel-Tervuren. 
Kapelleveld bleef maar groeien en 
telt vandaag zevenhonderdvijftig 
woningen! Wist je dit? De moder-
nistische stijl doet soms denken 
aan de typische koloniale architec-
tuur van Congo.

Bron: visit.brussels 
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Activiteiten Welzijn

Op 4/5 om 18 u stelt auteur en sexual 
growth inspirator Leen Vangeebergen 
haar nieuwste boek “Relatiestatus: ge-
slaagd” voor. Dit boek gaat, verrassend 
genoeg, over singles en hun relatie … 
met zichzelf. Zij slagen in de grootste 
uitdaging: leven met zichzelf. Thuisko-
men bij zichzelf, een thuishaven creëren 
bij zichzelf. 
Vragen stellen bij een glaasje en een 
knabbeltje hoort er zeker bij.

Peuters kunnen zich komen uitleven 
met kleuterpercussie op zaterdag 
21/5 om 10.30 u. Spelenderwijzer vzw 
neemt de kinderen mee in een verhaal 
dat ze zelf met djembe of andere slag-
instrumentjes kunnen begeleiden.  

En op 11/6 kunnen kinderen tussen 4 
en 8 jaar komen luisteren naar Puurlain. 
Sprookje in een snoeppapiertje 
vertelt het verhaal van een prins uit 
IJsland die een regenboog wil voor zijn 
verjaardag!?

Van 21/6 tot eind/8 loopt het leesbe-
vorderingsinitiatief 1 stad 19 boeken. 
De bibliotheken van Brussel en hun 
leesambassadeurs prijzen 19 boeken 
aan. Je hebt de hele zomer om ze te 
ontdekken en uit te lenen. Eraan gelink-
te evenementen zoals een bijeenkomst 
van de leeskring of een boeken-apero 
staan voor iedereen open. Info hierover 
vind je in een aparte bijlage bij BRUZZ 
of natuurlijk in de bib.

Bib de Lettertuin is de enige biblio-
theek in Vlaanderen en Brussel met een 
 Oekraïense collectie voor volwas-
senen en kinderen. Deze collectie is 
momenteel nog beperkt, maar we 
doen onze uiterste best om ze zo snel 
mogelijk uit te breiden.

Info & inschrijven: bibdelettertuin@gmail.com

Plaats: bib de Lettertuin, Grote Prijzenlaan 63

Gemeentelijke  
academie voor muziek, 
woord en dans
De laatste maanden van het schooljaar 
zijn weer ingezet en dat betekent ook 
een drukke periode voor de academie 
en de leerlingen. We wensen alvast 
veel succes aan de leerlingen tijdens 
deze examenperiode. Vanaf 1 juni 
2022 opent de inschrijvingsperiode 
voor schooljaar 2022-2023. Dit kan 
online via mijnacademie.be of je kom 

Bib de Lettertuin

Opgelet: zomersluiting van 11/7 tot en met 31/7

gerust eens langs op het secretariaat. 
Inschrijven kan tot en met 30 sep-
tember. Wil je je artistieke grenzen 
verleggen in de domeinen muziek, 
woordkunst en/of dans? Dan ben je 
bij de academie aan het juiste adres!  
Bezoek de website van de academie 
voor info over de tarieven, het aanbod 
en uurroosters.
Wil je graag wat proeflessen mee-
doen? Dat kan zeker ook! Contacteer 
het secretariaat om een afspraak te 
maken.

Info en inschrijven: 02 773 18 56,  
gma-secretariaat@woluwe1150.be
www.academiewoluwe1150.be
www.facebook.com/GAMWDSPW, @academiespw

LDC ‘t Koetshuis  
Ben je op zoek naar interessante 
 activiteiten? Heb je nood aan thuishulp 
of heb je een andere sociale vraag? 
Je wil mensen ontmoeten en samen 
dingen doen? De deuren van Lokaal 
Dienstencentrum ‘t Koetshuis staan 
open voor iedereen! Het dienstencen-
trum biedt maaltijden en activiteiten 
aan voor 55-plussers en mensen met 
behoefte aan extra zorg.

Info en inschrijven:  
info@zonienzorg.be of 0471 79 19 77
Plaats: De activiteiten gaan door in het LDC  
(gelegen achter Kontakt)

Pedicure &  
schoonheidsverzorging

23/5, 27/6
Uw voeten verdienen een goede 
verzorging! Een verzorging duurt on-
geveer 20 minuten. Katelijne biedt ook 
manicure, gelaatsepilatie en gelaatsver-
zorging aan. 

Enkel op afspraak.
 

Samen koken &  
maaltijd van het huis  

13/5, 10/6
Maandelijkse slaan we de handen in 
elkaar met vrijwilligers en koken we een 
lekkere verse maaltijd van het huis.  
Zin om mee te koken? Dan ben je meer 
dan welkom vanaf 10.30 u.
Na het koken is iedereen welkom om 
met z'n allen aan tafel te schuiven.  
De maaltijd start om 12.30 u.  
Iedereen welkom per inschrijving. 
 

Wolcafe
Ben je jong of oud, kun je al breien 
of nog niet, en heb je zin om mee te 
breien aan een kleurrijk en  origineel 
 initiatief? Kom dan naar LDC ’t 
 Koetshuis op maandag -en/of vrijdag-
namiddagen vanaf 14 u.
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KWB Kelle-MooiBos 

Info & Inschrijvingen:  
kwb.kelle@gmail.com of 0478 37 67 67 
Johny Van Der Bracht
Prijs: Rummikub- en kaartavonden: 
gratis; bowling: € 3/spel

Bowling 

WOENSDAG
4/5, 18/5, 1/6 en op 22/6  
(+ vooraf BBQ)

Tijdstip: 20 u
Plaats: Sportcentrum te Zaventem,  
Steenokkerzeelstraat
BBQ: inschrijven verplicht 

Kaartavond 

DONDERDAG
5/5, 19/5, 2/6, 16/6

Tijdstip: 19.30 u
Plaats: lokaal achter de kerk van Stokkel, 
Vandermaelenstraat 25

Rummikub

DONDERDAG
12/5, 9/6

Tijdstip: 19.30 u
Plaats: lokaal achter de kerk van Stokkel, 
Vandermaelenstraat 25

Spotterswandeling 

21/5 ZATERDAG

Wandeling van 3 à 4 km rondom de 
luchthaven van Zaventem. 

Tijdstip: 15 u; St Alexeidisplaats + Stokkel
Tip: nadien gourmet (niet verplicht)

Zondagnamiddagwandeling

29/5 ZONDAG

Begeleide rustige wandeling in en rond 
Woluwe in de natuur

Info: Raf Beyns 0478 67 96 11;  
Godelieve De Greef 0477 55 99 94;  
Jeremy Van Reybrouck 0489 63 26 53; 
Elisabeth Derksen 0479 10 35 99
Prijs: gratis (leden zijn verzekerd)
Tijdstip: 14.15 u
Afspraakplaats: aan de picknicktafels 
tussen Fabrystraat en Woluwedal
Organisatie: Femma, Kwb en OKRA 

Busreis naar de streek van Bouillon

18/6 ZATERDAG

Ontbijtje in Dinant, bezoek aan  Bouillon 
en de leisteengroeve in Alle. Na de 
lunch bezoeken we Rochehaut + 
 verrassingsstop op de terugweg. 

Tijdstip: 7 u centrum, 7.15 u St Alexeidis-
plaats, 7.30 u Stokkel; terug rond 19.30 u

Femma Sint-Pieter

Info & inschrijven: Godelieve 
Schoonejans-Degreef, 02 770 31 18, 
godelieve.degreef@skynet.be
Website: www.femma.be/nl/groep/
sint-pieters-woluwe
Tijdstip: 19 u (tenzij anders vermeld)
Plaats: Lokaal Sint-Pieterke,  
Kleine Kerkstraat 18, 1150 SPW

Jaarlijks ledenfeest

27/5 VRIJDAG
   
Zondagnamiddagwandeling

29/5 ZONDAG (Zie Kwb-programma) 

Afsluiten van het werkjaar

19/6 ZONDAG 

Eucharistieviering + brunch (i.s.m. OKRA)

Tijdstip: 9.30 u
Plaats: Sint-Pieterskerk

CHIRO FEEST !  

Wanneer?
7 MEI 2022

 

Waar? 
François Vander

Elststraat 17,
1150 Sint-

Pieters-Woluwe 
 

vanaf 14u
Samen met alle 
 leden, ouders,
oudleiding en

sympathisanten
spelletjes spelen,
gezellig het glas
heffen op onze

chiro en genieten
van een lekker

snack! :) 

Agenda van de verenigingen
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Agenda van de verenigingen

Okra  Sint-Pieter

Info & inschrijven:  
Jacqueline Taelman 02/770 78 99,  
Godelieve Schoonejans-Degreef,  
02 770 31 18 of 0477 55 99 94,  
godelieve.degreef@skynet.be 
Tijdstip: 14 u (tenzij anders vermeld)
Plaats: Lokaal Sint-Pieterke,  
Kleine Kerkstraat 18, 1150 SPW

Angststoornissen

25/5 WOENSDAG 

Spreker: Jaak Beckers

Zondagnamiddagwandeling

29/5 ZONDAG (Zie Kwb-programma) 

Afsluiten van het werkjaar

19/6 ZONDAG
Eucharistieviering + brunch  
(i.s.m. Femma)

Tijdstip: 9.30 u
Plaats: Sint-Pieterskerk
      
Accordeonist Raf op bezoek

22/6 WOENSDAG

Raf liet al veel Brusselaars genieten van 
een middag samen zingen. Kom jij ook?

Gemeenschapsdans

Elke WOENSDAG (behalve de 4de) 
komt de OKRA-dansgroep van 14 tot 
16 u  samen. Kom gerust de groep 
 versterken, van harte welkom!

Davidsfonds SPW 

Info en inschrijven:  
Irène Arquin 0476 75 65 16  
davidsfonds.spw@live.be 
BE71 7331 9461 5069  
(naam + activiteit vermelden)  
Website: sint-pieters-woluwe.davids-
fonds.be  
Blog: bloggen.be/dfspw 
Plaats: GC Kontakt (tenzij anders vermeld)     

75 jaar Davidsfonds SPW 

8/5 ZONDAG

We vieren ons albasten jubileum en jij 
bent uitgenodigd.

Onthaal vanaf 11 u; 11.30 u toespraak 
door Mevr. Monda Wuytack,  
(DF-Nationaal); 12 u feestelijke receptie 

Prijs: gratis; inschrijving verplicht:  
Helmut De Vos, 0473 65 53 16,  
hdevos@woluwe1150.be

Johannes-Passion (J.S. Bach) 
BachWerk

o.l.v. Joris Verschueren

29/5 ZONDAG

Concert uitgevoerd door BachWerk. 
(Brussels koor en orkest)

Inschrijven: uitsluitend bij BachWerk: 
Georg von Harrach, georgvh@gmail.com 
Prijs: € 20/€ 10 (-18 jaar)
Tijdstip 18 u
Plaats: Sint-Marcuskerk,  
Defrélaan 76, 1180 Ukkel

Daguitstap Bouillon en omgeving

12/6 ZATERDAG

(Zie Kwb-programma)

Lezing:  ‘Innemend Italië’

14/6 DINSDAG   

Een verbazingwekkende tocht door de 
laars van Italië. Marc kijkt, zoekt, snuffelt 
en peutert. Hij legt alle stukjes samen 
en stelt vast dat de chaos één geheel 

vormt: de onovertroffen puzzel Italië.

Prijs: € 6 DF-leden, € 10 niet-leden  
(1 drankje inbegrepen) 
Tijdstip: 19.30 u
Spreker: Marc Vandenbon 

Stokkelse petanqueclub

Elke WOENSDAG

Recreatief petanquespel,  
iedereen welkom! 

Info: Johny Van Der Bracht, 
0478.376767,   
johny.van.der.bracht@telenet.be 
Prijs: voor € 20/jaar (+ jaarlijks diner)
Tijdstip: 14 tot 17 u 
Plaats: tuin van de pastorie van  
Stokkel, Vandermaelenstraat 25,  
1150 SPW.

Biergilde Het Lindeke  

Info & inschrijven:  
www.biergilde-lindeke.be
Leeftijd: + 16

Beer BBQ    

21/5 ZATERDAG           

Vis of vleesgerecht, aperitief en dessert 
inbegrepen. Keuze uit verschillende 
streekbieren.

Prijs: € 20 
Tijdstip: 19 u
Plaats: Loods, GC Op-Weule 
Kaarten: info@biergilde-lindeke.be 

Jo
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Busuitstap naar Tongeren 

11/6 ZATERDAG

Met brouwerijbezoek ‘Den Toeteleir’ en 
tour in de stad met zijn mooie kroegen.   
 
Meyboomplanting in Brussel 

9/8 DINSDAG

Tijdstip: om 16 u aan Café De Meyboom, 
Meyboomstraat 1000 Brussel 

Wolu-Wandelclub

1/5, 15/5, 12/6, 19/6

Wandel mee en geniet meteen van 
kunst en cultuur. 
Ook in juli en augustus trekken we 

eropuit. (dag nog te bepalen)

Info en inschrijven: Bertje De Keyzer,  
bertje.dekeyzer@gmail.com,  
02 735 76 97 
Prijs: € 7 lidgeld/jaar  
(Proefwandeling mogelijk)
Tijdstip: 14u 
Afspraakplaats: trammuseum, hoek  
Tervurenlaan met Leybeekstraat 
(meestal)
Meenemen: MIVB-abonnement of ander 
betaalmiddel voor openbaar vervoer

De Fietsvrienden

3/5 Vorststraat 55, Averbode (sportcen-
trum) (Alberto & Andrea 0472 86 18 90)

24/5 Walzinplein, Sterrebeek  
(Brigitte 0475 62 58 51)

7/6 Kazernestraat (kerk), Heffen  
(Omer & Gizele 070 34 74 50) 

21/6 vertrek om 14 u; Gemeentehuis-
traat, Everberg (Kortenberg)  
(Erna & Ghislain 0477 29 17 61) 

5/7 Parking kerk, Steenokkerzeel  
(Rita & Yvan 0472/44 25 21) 

19/7 Kattevennen Planetariumweg 19, 
Genk (René & Fernand 0476 69 24 60) 

2/8 Walzinplein, Sterrebeek  
(Alberto & Andrea 0472 86 18 90) 

23/8 Steenweg op Holsbeek, Rotselaar 
(Brigitte 0475 62 58 51)

Info en inschrijven: Vandeweyer René 
0476 69 24 60, tenwest1@hotmail.com
Tijdstip: DINSDAG telkens om 10 u, tenzij 
anders vermeld

Wijnroute 

Seizoensafsluiter met BBQ

17/6 VRIJDAG 

Scampibrochette, 3 soorten vlees, veel 
groentjes & pasta/aardappeltjes + koffie 
& dessert

Info & inschrijven: Johny Van Der Bracht, 
0478.376767, wijnroute@telenet.be
Prijs: € 36 (inschrijven verplicht)
Tijdstip: 18 u (aperitief )
Plaats: lokaal achter de kerk van Stokkel, 
Vandermaelenstraat 25 



                                                                 
                                                                

    
Het  prikbord

Hier kan iedereen die van ver of van dichtbij iets met Sint-Pieters-Woluwe te maken heeft zijn of haar bericht(en) 
achterlaten. Korte aankondigingen, kattebelletjes, vragen... alle korte berichten kan je hier kwijt. Een mailtje naar 
kontakt@vgc.be met vermelding ‘prikbord’ en je aankondiging volstaat. Laat maar komen!•

colofon  De teksten voor het volgende nummer sept-okt dienen ten laatste op 15 juni op het redactieadres te zijn. 

Verantwoordelijke uitgever:  F. Crauwels,  Orbanlaan 54, 1150 Brussel • Adres Gemeenschapscentrum Kontakt: Orbanlaan 54 te Sint-Pieters-Woluwe, tel 02 762 37 74, kontakt@vgc.be, gckontakt.be, 
facebook.com/GcKontakt • Openingstijden: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 tot 15.00 uur. • Inschrijven voor cursussen kan online via tickets.vgc/kontakt, ter 
plaatse, via e-mail of telefonisch. Zaalverhuur en doorgeven adressen: kontakt@vgc.be of griet.vandenhoute@vgc.be,  ter plaatse, via e-mail of telefonisch . Redactie van dit nummer: Frisia Donders, 
Jolan Bollen, Ciska Vandendriessche, Hilde Mees  • Adressotheek: Griet Van den Houte • Lay out: adbgraphics •  Agenda: Hilde Mees • Aan huis bezorging: Annemie Deveen-Hauwaert, Thomas van Rijn. •  
In de periode maart-april ontvingen we leesgeld van Bonita Van Der Wal, Roger Liekens, Maes – Van Uytven, Laue-Van Den Bossche, Van Beke-Goly, Nicole Dahl, W. Bodenstein. 

Vzw Gemeenschapscentrum Kontakt  
Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 

Tel 02 762 37 74  • kontakt@vgc.be 
www.gckontakt.be • facebook.com/GcKontakt

instagram.com/gc_kontakt
Rekeningnummer: BE74 4393 1234 1107

Een maandblad kost veel geld, zowel 
qua druk als qua verzending. Daarom 
kan je ons helpen door ons financieel te 
steunen. Leesgeld betalen is vrij en er is 
geen vast bedrag bepaald.  
De voltallige Kontakt-ploeg is je alvast 
zeer dankbaar! Rekeningnummer:  
BE74 4393 1234 1107

Leesgeld

Kunst & Cultuur
25 jaar Kunst en Cultuur 

12/6 Z O N D A G 

Van Vivaldi tot Sinatra 
Galaconcert door
LA CHAPELLE SAUVAGE

La Chapelle Sauvage brengt de 
mooiste klassiekers uit verschil-
lende stijlen en genres in een 
unieke symfonische bezetting. 

Dirigent: Karel De Wilde;  
solist: Charles Dekeyser 
(Koningin Elisabethkapel)

La Chapelle Sauvage is  
een internationaal initiatief  
van jonge professionele musici 
komende uit heel de wereld.

Tijdstip: 10 u
Plaats: CC W:Halll


