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Activiteiten  
GCK

Solidair door op 26 november deel te nemen 
aan Brussel helpt met Spaghetti alla Kont-
akt. Dit jaar gaat de opbrengst naar de vzw 
Kinumai. Deze nieuwe vereniging ijvert voor 
een beter toegankelijke stad voor mensen 
met een mobiele beperking, vaak rolstoelge-
bruikers.

Solidair zijn we met vluchtelingen van de 
oorlog in Oekraïne. Samen met inburge-
ringscoaches van bon (inburgering Brussel) 
organiseren we voor hen elke vrijdagvoor-
middag ontmoetingsmomenten over wonen 
en leven in Brussel. Dit doen we al sinds juni 
en we blijven het zeker tot het einde van 
2022 doen.

Dit is geen pronklijstje, solidaire initiatieven 
ondersteunen zit in onze genen. Vragen? 
Ideeën? Projectvoorstellen? Aarzel niet om 
ons te Kontakteren!

 Oprechte warme groeten,

Team Kontakt

Voorwoord
Voorw

oord & Acitivteiten GCK

 

Solidair
Solidariteit, verbinding, connectie, sociaal 
engagement/rapprochement: sinds corona 
zijn het misschien modewoorden geworden, 
maar voor ons zijn het alles behalve lege be-
grippen. In Sint-Pieters-Woluwe werken we 
al een tijdje rond deze thema’s. Ze vormen 
de grote lijnen in het programma dat we sa-
men ontwikkelen met verschillende partners 
in onze mooie gemeente.

Solidair zijn we door de solidaire frigo’s van 
Free Go een plaats te geven in het paviljoen 
in onze tuin waar ze van woensdag tot zater-
dag verse voedselpakketten uitdelen voor 1 
euro.

Solidair zijn we door sinds 2021 deel te 
nemen aan Proxcity, de maaltijdbedeling 
van de gemeente in samenwerking met het 
OCMW, de sociale dienstverlener Coup de 
Pouce en de preventiedienst PAJ.

Solidair zijn we door onze activiteiten 
laagdrempelig te maken, open te stellen 
voor iedereen en onze prijzen bewust laag te 
houden.

Solidair zijn we door onze lokalen open te 
stellen voor studenten (Study Spaces) en 
coworkers uit de buurt. Coworken in het 
groen en in een sociaal-culturele omgeving 
en bovendien gratis: wij worden daar warm 
van en u hopelijk ook.

GC Kontakt sluit van 24 december 
tot en met 8 januari. Fijne feesten! 
Save the date: Nieuwjaarsreceptie 
op vrijdag 27 januari!

Yoga in ‘t groen en 
kruidenthee uit de tuin

Spaghetti alla Kontakt 

Tijdstip: 10u30-12u00  
Prijs: gratis 
Plaats: GC Kontakt  
Inschrijven: www.alleznl.be   

Organisatie: ’Allez NL’/Huis 
van het Nederlands  
houdt een grote  
oefenkansendag in het  
Nederlands.

Tijdstip: 11u00 - 15u00 
Prijs: € 10 per portie 
Plaats: ‘t Koetshuis,  
Orbanlaan 54 (Helemaal 
achteraan op de site)

Bestellingen: via  
www.brusselhelpt.be 
Tip: bestel er eentje  
extra en steek ‘m in de 
diepvriezer  
   

do 24 november 

Goed doel: 
vzw Kinumai ijvert voor een toegankelijker en  
inclusiever Brussel voor mensen met een verminderde 
mobiliteit.

Van harte welkom! 

za 26 november 

  Welkom
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Verblijf je momenteel in Brussel als Oekraïner? 
We helpen je graag op weg hier.

Vanaf 19 augustus zijn er permanenties elke vrijdag van 9u tot 12u30.
Je bent er welkom zonder afspraak.

Ви зараз перебуваєте у Брюсселю як українець?
Ми раді допомогти вам тут на місці.

Можливо звернутися починаючи з п’ятниця 19 серпнядалі кожного 
наступного п’ятницям з 9.00 до 12.30.
Ласкаво просимо без попереднього запису.

Hub in GC Kontakt:  
Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
kontakt@vgc.be
02 762 37 74

Vertaling uit het Nederlands
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Verblijf je momenteel in Brussel als Oekraïner? 
We helpen je graag op weg hier.

Vanaf 7 juli zijn er permanenties elke donderdag van 9u tot 12u30.
Je bent er welkom zonder afspraak.

Ви зараз перебуваєте у Брюсселю як українець?
Ми раді допомогти вам тут на місці.

Можливо звернутися починаючи з четверга 7 липня і далі кожного 
наступного четверга з 9.00 до 12.30.
Ласкаво просимо без попереднього запису.

Hub in GC De Platoo: 
Pantheonlaan 14, 1081 Koekelberg
deplatoo@vgc.be
02 412 00 50

Vertaling uit het Nederlands

Om een antwoord te bieden op de toe-
stroom aan Oekraïense nieuwkomers in 
Brussel werkt de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie samen met bon-Agentschap 
integratie en inburgering. 

Er werden drie hubs ingericht van waaruit 
lokaal wordt samengewerkt: Gemeen-
schapscentrum Kontakt (Sint-Pieters-Wo-
luwe), GC De Platoo (Koekelberg) en GC 
Elzenhof (Elsene).

We zetten als netwerk in op drie inhoude-
lijke lijnen: inzamelacties, vrijetijdsaanbod 
voor kinderen en ontmoetingsmomenten. 
Het aanbod dat samen gecreëerd wordt 
krijgt vorm op basis van de noden van de 
lokale Oekraïense gemeenschap, van onze 
werking, onze omgeving en netwerk.

  De inburgeringscoaches van bon  
 antwoorden op de vragen over  
 leven en wonen in Brussel op  
 vrijdag, zonder afspraak,  
 tussen 09u00 en 12u30.

  Activiteiten voor kinderen en  
 volwassenen 

  Vakantiestages voor kinderen 

Voor meer info, contacteer ons via kontakt@vgc.be of 02 762 37 74

  Free-Go Sint-Pieters-Woluwe in de  
 tuin van Kontakt: de solidaire frigo  
 verdeelt verse voedselpakketten   
 (€ 1) van woensdag  tot vrijdag  
 tussen 13u00 en 14u00 en op  
 zaterdag van 12u00 tot 13u00.

  Lokalen voor de organisatie van   
 eigen activiteiten.

  Hof van Orban: vrijwilligerswerking 
 in de tuin 

   Café Open: gratis concerten 

   Expo’s

In Kontakt bieden we  
het volgende aan: 

Samenwerking 
Kontakt - bon

Oekraïne  
Hub 



brusselhelpt.be

Doe mee met de Grote Brussel Helpt Spaghettislag op zaterdag 
26 november. Maak spaghetti voor vrienden en buren, of ga 
spaghetti eten bij iemand in jouw buurt, en steun zo Brussel 
Helpt. De volledige opbrengst gaat naar Kinumai vzw.

Advertentie_BrusselHelpt2022_210x297.indd   2Advertentie_BrusselHelpt2022_210x297.indd   2 20/07/2022   12:0820/07/2022   12:08

Kontakt zet om de twee weken de deuren van haar bar 
open en trakteert het publiek op een concert, een  
performance of een stand-up comedian. Intimistisch,  
gezellig, laagdrempelig, amicaal en gratis.
Verwacht je aan onze coup de coeurs uit Brussel of  
daarbuiten.  

Een Electro Rock duo bestaande uit Véronique (zangeres, 
songwriter) en Jody (gitaar, keyboards en producer). 
Ze brengen tracks uit met organische en atmosferische 
melodieën die hun wortels hebben in de jaren ‘80 en ‘90, 
een reeks van electropop, rock, new wave, dreampop, 
indie en shoegaze-zaden. Hun invloeden? De klanken van 
Chromatics, Slowdive, Sonic Youth en Massive Attack.  
 

Thousands of Poppies  
24 november, 20u00

BWANA is een ‘one woman band’ en heeft alle instru-
menten onder de knie die je nodig hebt om een indie 
pop/rock, alternatieve band te vormen. Ze schrijft origi-
nele en oprechte teksten, waarin je jezelf wel eens zou 
kunnen herkennen. Ze kan zich meten aan indiehelden 
als Tash Sultana, girl in red en PJ Harvey. 

Bwana
8 december, 20u00  

Café  
     Open

Telkens op  
donderdagavond  
om 20u00.



donderdag 3 en vrijdag 4 november

Onze herfststage staat in het teken van film. We bezoeken  
het festival Filem’On en pikken nieuwe releases mee.  
Thema van dit jaar is ONTMASKERD zoals in spanning,  
waarheid onthullen of ontdekken. Spannend! 

Tijdstip: 9u-16u, opvang vanaf 8u30 en tot 17u00 
Info & inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 30; € 7, 50 met Paspartoe-kansentarief 
Plaats: GC Kontakt 
Lunch meebrengen 

Creatieve filmstage 

Schoolpodium 

Jongeren SCOUTS & GIDSEN 
MOOIBOS - LIEVENS

KAPOENEN

6-8 jaar

GIVERS
14-17 jaar

WELPEN
8-11 jaar

JINS
17-18 jaar

LEIDINGVanaf 18 jaar

JVG’S
11-14 jaar

STARTDAG: ZONDAG     1111        SEPTEMBER
Wij zijn Scouts en Gidsen 
Mooibos-Lievens, 
een bloeiende gemengde 
jeugdbeweging in 
Sint-Pieters-Woluwe.

Wij verzamelen elke 
zondagnamiddag van 14u30 
tot 17u30 aan het lokaal, 
behalve de vierde zondag 
van de maand.

Wat doen we?
Spelen, ontdekken, samenwerken, 

lachen, ontmoeten en vooral plezier maken.
Ravotten op een vuile vergadering, verkleed-

partijen, knutselen, kampen bouwen, op trektocht 
gaan, een groot stadspel in Brussel, op een houtvuur 

koken,...
bij de scouts kan het allemaal!

Het hoogtepunt van het jaar is het kamp in de Ardennen. 
Dit gaat steeds door van 21 tot 31 juli.

Heb je er zin in?
Altijd al gehad maar nooit gedurfd?

Wil je eens iets anders, een nieuwe wereld ontdekken?
Scouts en Gidsen Mooibos-Lievens staan open 

voor iedereen.

Vanaf september start het nieuwe scoutsjaar. 
Als je graag eens met ons mee wilt, hou dan zeker 

onze maandplanning ‘De Pitter’ op de website in de 
gaten: 

www.mooibos-lievens.be

Adres: 
Vander Meerschenlaan 162

1150 Sint-Pieters-Woluwe
(naast Sint-Aleydisplein)

Heb je nog vragen, 
of wil je graag meer informatie?

Twijfel niet en contacteer ons:
groepsleiding@mooibos-lievens.be

Wist je dat de gemeenschapscentra, elk in hun eigen regio, 
een cultureel en kunsteducatief programma samenstellen 
voor de Brusselse schoolgaande jeugd? Een leerkracht kan  
de hele klas inschrijven voor een gevarieerd aanbod aan 
voorstellingen, workshops en expo’s helemaal op hun maat. 
Hen verwonderen, andere perspectieven tonen, hun  
referentiekaders verbreden... Mooi toch dat elk kind hier 
toegang tot krijgt.  

“Grappig maar ook 
triest.”

“Het gaat vooral over 
graag zien.”

“Mogen autorijden op 
je achtste, de max!”

Reacties van kinderen 
op de film: ‘Mijn  
moeder is een gorilla’.
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Pascal Van den storme
Haar blik op kunst  
in Brussel.
Nam je al eens deel aan een kunstwande-
ling of museumbezoek met GC Kontakt, dan 
heb je vast al kennisgemaakt met Pascale. 
Ze neemt je met heel veel passie, ervaring 
en kennis mee op zo’n ontdekkingstocht. 
Wij konden haar even strikken en een por-
tret van haar schetsen.

Welk parcours bracht je hier? 
Ik ben kunsthistorica van opleiding. Bij de 
start van mijn professioneel leven doorliep 
ik heel diverse jobs, maar ik heb het gevoel 
dat ik telkens leerde wat ik nu bij het gidsen 
blijk nodig te hebben. Observeren, luiste-
ren, verwelkomen, kunnen inleven... bij 
elke rondleiding heb ik deze vaardigheden 
nodig. 

Welke wending nam je loopbaan? 
Ik ging als gids aan de slag na de geboorte 
van mijn kinderen. De ‘smaak van de kunst’ 
aan zo’n breed mogelijk publiek geven, dat 
is mijn missie. Ik ben geen gids van data, ik 
ga op zoek naar dialoog met mijn publiek: 
de ogen openen, de blik verruimen, de link 
zijn tussen het kunstwerk en de toeschou-
wer.

Wat vind je zo leuk aan je werk? 
Ik moet altijd nieuwe dingen leren en ont-
dekken, en ik hou van het contact met de 
mensen en de interactie met de kinderen.

Wat was je meisjesdroom? 
Archeoloog worden! 
 

Heb je een favoriete kunststroming?  
Paul Klee was mijn eerste liefde en momen-
teel ben ik helemaal gek op Brâncuși. Maar 
ik kan ook intens genieten van een werk van 
Jan van Eyck of Rubens, zoveel vakman-
schap en kunde.

Hoe bereid jij je voor op een nieuwe expo 
of rondleiding? 
In Bozar bijvoorbeeld krijgen we materi-
aal aangereikt: een lijst van de werken, 
teksten... Je moet dan wel nog zelf je weg 
daarin zoeken. De curator geeft altijd een 
rondleiding, zo heb je de rode draad al mee. 
Dan moet je je inlezen in het onderwerp en 
bijkomend opzoekingswerk doen. Het blijft 
een uitwisseling, hoor. Soms vertelt het 
publiek je nieuwe dingen, het blijft groeien 
en je leert altijd bij.

kunst er over 200 jaar zal uitzien. Zullen 
kunstwerken die nu veel waard zijn of veel 
aandacht krijgen nog even waardevol zijn? 
Zullen Tuymans en Van de Velde even ico-
nisch blijven? 

Heb je nog een leuke dicht-bij-huis-uittip? 
Midden het Solvaypark van Terhulpen, in 
een oase van groen, vind je het museum 
van de Stichting Folon. Hij is een veelzijdig 
kunstenaar met een heel groot oeuvre. 
Folon zei: “Ik heb alleen geprobeerd mijn 
eigen dromen vast te leggen, in de hoop dat 
anderen er die van hen aan vastknopen”. Het 
museum is ondergebracht in de boerderij 
van het kasteel en ook echt heel tof om met 
kinderen te doen. 

 Ga dromen!

Interview
 Pascal Van den storm

e

Waar kan je je in verliezen?  
Ik ontwikkel graag interactieve parcoursen 
voor kinderen. Ik mag dat voor Bozar doen 
en soms komt het gewoon op mijn pad. Zo 
wandelde ik elke dag met mijn zoon, tijdens 
de lockdown, in onze eigen buurt. We ont-
dekten dat we in hetzelfde landschap als Rik 
Wouters liepen, we traden letterlijk in zijn 
voetsporen. Ik ging met zijn boek op zoek 
naar het leven van Rik en Nel. Het werd een 
6 uur durende fietstocht die je met de hele 
familie kan ondernemen. (n.v.d.r. te boeken 
bij Korei: ‘Het arcadia van Rik Wouters en 
zijn muze Nel’) 

Gids je het liefst kinderen of volwassenen? 
Ik heb geen voorkeur. Maak ik een voorberei-
ding voor kinderen dan zoek ik uit hoe ik het 
eenvoudig kan uitleggen en weet ik al vooraf 
dat ik me aan veel vragen mag verwachten. 
Maar dat helpt me ook voor de rondleidin-
gen voor volwassenen. Ik moet sowieso naar 
de essentie: ‘hart en ogen open – gericht op 
hetzelfde onderwerp’.

Word je nog verrast door je toehoorders? 
Tijdens een stadswandeling haalden we her-
inneringen op in de Franklin Rooselveltlaan. 
Eén van de deelnemers wist veel te vertellen 
over een bepaald pand,  zijn illustere bewo-
ners en geschiedenis. Dat is heel boeiend. 
Mensen kennen hun buurt goed.

Welke coördinaten of tijdperk geef je in 
als je nu in een tijdscapsule zou mogen 
stappen?  
Het verleden staat in onze geschiedenis-
boeken, dus ik reis zeker en vast naar de 
toekomst. Ik vraag me af hoe hedendaagse 

“Gidsen is  
begeleiden,  
helpen de ogen  
openen.”

Schrijf je in voor Kunst op zondag: 

27 november in Bozar  
Alexandrië: vervlogen toekomsten

18 december in KMSKB 
Picasso 

Info en inschrijven: GC Kontakt 
Tijdstip: 10u30 – 12u00 
Prijs: € 20; € 5 Paspartoe-kansentarief 
Plaats van afspraak: wordt  
meegedeeld na inschrijving 

Pascale neemt je 
mee op ontdekking. 

vv   

vv   
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Culinair
Vegan Turks koken 
Donderdag 17 november, 18u30 
De Turkse keuken is één van de meest 
gevarieerde keukens ter wereld. Talrijke 
groenten, granen, kruiden en oliën spelen 
een prominente rol in de maaltijden.  
Een feest voor vegans! (in het ENG –  
vertaling in NL) 
 
 

Organisatie: GC Kontakt 
Info & inschrijven: GC Kontakt 
Prijs: € 15, € 2 met Paspartoe-kansentarief 
Tijdstip: 18u30 tot 21u30 
Plaats: GC Kontakt 
Lesgever: Cigdem Ozdemircelik

 

Vegan Turks

Regelmatige bezoeker van Café Open, 
schrijft zijn kinderen in voor vakantiesta-
ges en is lid van de Raad van Bestuur. 

Je woont op Sint-Aleidis? 
Ik heb de buurt leren kennen doordat mijn 
ouders er woonden. In de wijk vind ik de 
perfecte combinatie van een dorpsgevoel, 
de nabijheid van het Zoniënwoud én een 
directe (metro-)lijn met de grootstad. In 
onze straat ken ik bijna alle buren, praten 
we regelmatig bij, helpen we elkaar waar 
het kan, en organiseren we wel eens een 
aperitief.

Voel jij je Woluwenaar?  
Het is echt wel een wezenlijk deel van mijn 
identiteit. Ik ben opgegroeid aan zee en voel 
wel nog steeds de drang om regelmatig de 
ijle lucht van de zee te kunnen inademen. 

Hoe verplaats je je het liefst? 
Absoluut met de speedelec. Ik heb zelfs een 
fietskar waarmee ik soms de weekbood-
schappen doe. Ik vind het trouwens spijtig 
dat er in tegenstelling tot Brussel centrum, 
in Woluwe geen wezenlijke aanpassingen 
gebeuren om de gemeente aantrekkelijker 
te maken voor fietsers, inclusief veilige 
fietsstallingen.

Waar ga/rijd je zoal naartoe? 
Dagelijks rij ik naar mijn werk, naar de 
sportactiviteiten van de kinderen, om niet 
te spreken van de verrassende activiteiten 
bij Kontakt. In het weekend kan ik er ook 
enorm van genieten om met mijn koersfiets 
de leuke plekken in de Brusselse rand te 
verkennen: de steile helling van de  

Moskesstraat, het stille moeras van de  
Dode Bemde, de berken van het Meerdaal-
woud, het mooie kerkje van Bossut of nog 
een lekker taartje in Chaumont-Gistoux.  
Als ik veel tijd heb rij ik door het Zoniën-
woud naar het Pajottenland. Vanuit  
Woluwe kan ik dan 17km lang tussen  
de bomen fietsen alvorens ik er aan de 
andere kant van het woud uit rij.

Heb je een lekker adresje in SPW?  
Ik ga heel graag naar het marktkraan Ferme 
des 12 Bonniers op de markt in Stokkel of 
Sint-Aleidis. Ze hebben dagverse producten 
zoals melk, yoghurt, confituur, eieren en 
kippen. De producten maken en kweken ze 
in hun boerderij in Nethen. Je kunt ze her-
kennen aan hun groene bestelwagen. Er is 
trouwens ieder najaar een Adeps wandeling 
die vertrekt vanuit hun boerderij.

Wat is je favoriete lunchplek? 
Ik vind Plouf, het vernieuwde restaurant in 
Sportcity heel tof ingericht. En als Frituur 
De Corte in Sint-Aleidis om de zoveel tijd 
nog eens neerstrijkt is het ook altijd feest.

Wat mis je in de gemeente? 
Er zouden toch wel wat meer cafés mogen 
zijn waar je overdag kan werken of de krant 
lezen, en ’s avonds met vrienden afspreken.

Wat vind je hier geweldig? 
Een dorp met uitzicht op de wereld. In onze 
directe omgeving zijn er zeker 10 nationa-
liteiten. Wist je trouwens dat je bovenaan 
het veld, op de top van de Duivenschieting 
wandelweg ook het Atomium kan zien 
vanuit Woluwe?

de tips van

Philippe
Madry

007 cocktailavond  
‘shaken, not stirred’ 
Vrijdag 4 november, 19u30 
Trek je smoking (of minstens je strikje) aan 
en kom naar GC Kontakt. International Girl 
of Mystery Aviva leert je drinken als James 
Bond! Dus niet zomaar even een Martini. 
We maken en proeven verschillende cock-
tails en zorgen voor ‘bulletproof’ hapjes. 
 

Organisatie: Fret & Verzet i.s.m GC Kontakt   
Info & inschrijven:  
fretenverzet@gmail.com  
Tijdstip: 19u30 
Prijs: € 12 
Plaats: GC Kontakt 

De tips van Philippe M
adry



Karlien studeerde theaterregie aan het 
RITCS en is zelf theatermaker, regisseur en 
speler. Na haar studies bleef ze plakken in 
Brussel, al 12 jaar ondertussen. Ze maakt 
deel uit van het collectief K.A.K. -Koekel-
bergse Alliantie van Knutselaars- en maakt 
daarnaast ook nog haar eigen werk.    

Waar ben jij bij K&C verantwoordelijk 
voor?   
Ik mag het volgende ‘Theater op maan-
dag’-programma samenstellen en mijn 
schouders mee onder de uitgebreide  
scholenprogrammatie zetten. Ik kijk  
ernaar uit naar de gezelschappen die  
hier een voorstelling komen geven. 

Waarom koos je deze job?  
Het is totaal nieuw voor me, ik sta nu 
letterlijk aan de andere kant. Ik ben heel 
benieuwd naar het antwoord op de vraag: 
“Hoe maak je een programma binnen de 
Brusselse context?” Ik zie in elk geval veel 
mogelijkheden met producties in Brussel. 
Ik ga me daar zeker door laten uitdagen.

Welke klemtonen mogen we  
verwachten?   
Ik wil graag veel variatie in het program-
ma. Een programmatie samenstellen lijkt 
voor mij een beetje op een voorstelling ma-
ken: een hele lange voorstelling, verspreid 
over een heel jaar. Ik kijk er naar uit om een 

dramaturgie daarvoor te kunnen uitden-
ken. Wat de rode draad gaat zijn daar is het 
nog te vroeg voor om hier al iets concreet 
over te kunnen zeggen. Ik denk dat men-
sen zich af en toe aan een woordeloze of 
beeldende voorstelling of voorstellingen 
met veel humor mogen verwachten, want 
daar hou ik zelf het meest van.   

Het contact met de artiesten vind ik heel 
belangrijk. Ik kijk er erg naar uit om hen 
écht te ontvangen. Een persoonlijk ont-
haal werkt drempelverlagend en het moet 
een toffe ervaring zijn om in SPW neer te 
strijken. Ik wil dat ze hier graag komen 
spelen.    
 
Veel werk op de plank(en) dus?     
Ik moet de gemeente beter leren ken-
nen en natuurlijk ook het publiek. Ik wil 
vooral aan de weet komen wat ze graag 
zouden zien, misschien zonder dat ze er 
zich bewust van zijn dat iets anders dan ze 
gewend zijn ook in de smaak zou vallen. 
Verder wil ik nog graag uitzoeken welke 
samenwerkingen we moeten aangaan om 
het doel -een divers aanbod brengen- te 
bereiken. En niet onbelangrijk, de  
Brusselaars ervan bewust maken dat 
ze maar 1 tram verwijderd zijn van onze 
theaterzaal.   
 

  Iedereen is  
hiermee uitgenodigd! 

Achter de scherm
en van Kunst en Cultuur

Karlien Torfs  
neemt de K&C-fakkel 
over en belooft  
zottigheid en kleur  

Achter de schermen van Kunst & Cultuur



Expo
Do 24 november: vernissage van 19u00 tot 21u30  
Tentoonstelling loopt tot 16 december

©
 Sim

ona M
artelli

We krijgen een rondleiding in het  
atelier van Ernest Salu in het Museum  
voor Grafkunst met een grote collectie 
gipsen beelden, maquettes en modellen. 
Daarna bezoeken we de mooiste graven  
op de begraafplaats van Laken,  
het “Père Lachaise” van Belgie.

Blu, blue, blauw  
– Simona Martelli

Water is leven. Water is de materie die ons omringt en beschermt voordat we op de wereld  
komen. Water voert ons mee naar het rijk der verbeelding, het doet ons dromen...  
het is het spel van reflecties op het water dat diepe emoties overbrengt. 

Omdat er ook andere activiteiten doorgaan in onze exporuimte vragen we  
je om je bezoek te reserveren via kontakt@vgc.be of op 02 762 37 74. 

Zo 20 november  
van 10u30 tot 12u30

Prijs: € 8 
Info en inschrijven: gemeenschapscen-
trum WABO 02 675 40 10 - wabo@vgc.be

EROPUIT met de buren

Gezellig en solidair

Zo 20 november 2022 van 8u30 tot 11u30  
Prijs: volwassene € 8  / kind € 4  
Locatie: Gemeenteschool van Stokkel,  
H. Vandermaelenstraat 61, 1150 Brussel 
Zonder reservatie

Oxfam-ontbijt

Expo
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 vr 11 november, 14u00  
11.11.11   
Wandeling en pannenkoeken  

 Plaats: GC Op-Weule 

 do 24 november, 19u00  
Kookavond 

 Plaats: Zaal Sint-Pieterke,  
Kleine Kerkstraat 18  

 zo 4 december, 15u00  
Eindejaarsconcert met Yannick Bovy 

 Prijs: € 6 of Paspartoe - Plaats: W:Halll

 vr 16 december, 19u00  
Kerstfeest   

 Plaats: Zaal Sint-Pieterke, Kleine Kerkstraat 18  

 

 vr 11 november, 14u00   
11.11.11 
Wandeling en pannenkoeken  

 Plaats: GC Op-Weule  

 do 10 & 24 november  
8 & 22 december, 19u30  
Kaarten   

 Plaats: lokaal achter de kerk van  
Stokkel, Vandermaelenstraat 25   

 do 17 november & 15 december, 19u30  
Rummicub   

 Plaats: lokaal achter de kerk van  
Stokkel, Vandermaelenstraat 25   

 
 

 wo 16 & 30 november,  
7* & 21 december, 20u00 
Bowling *met wildmenu  
18u00. Inschrijven verplicht.  

 Prijs: € 3/spel - Plaats: Sporthal Zaventem

 wo 14 december, 18u00 
Bezoek aan de kerstmarkt in Leuven 

 za 17 december 
Kerstmarkt KWB Nationaal te Antwerpen

KWB Kelle-MooiBos 

Info en inschrijven:  
Johny Van Der Bracht, 0478 37 67 67  
of kwb.kelle@gmail.com

Okra-Andante 

Info en inschrijven: Irène Arquin, 
0476 75 65 16, davidsfonds.spw@live.be Info en inschrijven:  

Jacqueline Taelman 02 770 78 99, Godelieve 
Schoonejans-Degreef, 02 770 31 18 of  
0477 55 99 94, godelieve.degreef@skynet.be 

 za 19 november, 12u00  
Ledenfeest  

 Prijs: wordt meegedeeld bij inschrijving 

 zo 27 november, 9u45   
Ledenmis  

 Plaats: O.L.V.-kerk Stokkel,  
Kerkstraat 82 

 di 6 december, 14u30  
Alexandrië: vervlogen toekomsten   

 Prijs: € 11 DF-leden; € 15 niet-leden  
Plaats: BOZAR, Ravensteinstraat 23,  
1000 Brussel

 ma 26 december, 16u00   
U Zijt Wellekome  

 Prijs: gratis/vrije bijdrage: opbrengst  
voor goed doel  
Plaats: Nationale Basiliek van het Heilig Hart 

 vr 11 november, 14u00  
11.11.11   

 Wandeling en pannenkoeken  
Plaats: GC Op-Weule 

 zo 20 november, 14u30    
Wandeling: vertrek Fabrystraat 

 wo 23 november, 14u00    
Gezellig samenzijn  
Rummikub of kaartspelen - Vrije keuze  
Plaats: Zaal Sint-Pieterke, Kleine Kerkstraat 18  

 wo 14 december, 14u00  
Kerstfeest   

 Plaats: Zaal Sint-Pieterke, Kleine Kerkstraat 18 
Prijs: € 6 of Paspartoe - Plaats: W:Halll  

 zo 4 december, 15u00  
Eindejaarsconcert met Yannick Bovy 

 Prijs: € 6 of Paspartoe - Plaats: W:Halll

Agenda verenigingen
Davidsfonds SPW Femma – St-Pieter 

 zo 4 december, 15u00  
Eindejaarsconcert met Yannick Bovy 

 Prijs: € 6 of Paspartoe 
Plaats: W:Halll 

Deel 1 is eigen programma, deel 2 wordt  
verzorgd door Y. Bovy. Smul van muziek  
onder het genot van een stukje taart en  
koffie, pintje of frisdrank. Meezingen mag. 

Koninklijke Muziekmaatschappij  
van Stokkel 

 Elke woensdag, 14u00  
Iedereen welkom, zowel beginners als  
gevorderden. 

 Plaats: tuin van de kerk van Stokkel,  
Vandermaelenstraat 25 

Info en inschrijven:  
Johny Van Der Bracht, 0478 37 67 67  
of  johny.van.der.bracht@telenet.be 

Petanqueclub Stokkel 

 vr 25 november, 20u00   
Proeverij van Belgische wijnen   
Ontdek ook onbekende wijnmakers,  
voorgesteld door Luc Maes 

 Prijs: leden € 20, niet-leden € 25   
Plaats: GC Kontakt  

Info en inschrijven: Johny Van Der Bracht, 
0478 37 67 67 of wijnroute@telenet.be

Wijnroute 

 zo 2 & 16 oktober, 6 & 20 november  
4 & 18 december, 14u00 

 Vertrek: meestal Leybeekstraat  
(trammuseum). 

Eerste deelname: contacteer Bertje   
Tip: MIVB-abonnement of –kaart  
meebrengen om het openbaar vervoer te 
betalen. 

 
Info en inschrijven:  
Bertje De Keyzer,  
02 735 76 97 of bertje.dekeyzer@gmail.com

Wolu-wandelclub  

Info en inschrijven: Godelieve Schoonejans-Degreef,  
02 770 31 18 of 0477 55 99 94, godelieve.degreef@skynet.be 
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Agenda

Decem
ber

Vzw Gemeenschapscentrum Kontakt
Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
tel 02 762 37 74 – kontakt@vgc.be  
www.gckontakt.be - facebook.com/GcKontakt
Rekeningnummer: BE74 4393 1234 1107

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

Koningsdag:  
Kontakt is 
geloten
Tango

Aquarel atelier
Naaiatelier
Tango

Allez Nl
Nederlandse  
conversatie
Vernissage 
Café Open: 
Thousands of 
Poppies

Nederlandse 
conversatie
Vegan Turks  
koken

Spaanse  
conversatie

Eropuit met de 
buren: bezoek  
atelier Ernest Salu 

Spaanse  
conversatie

Brussel Helpt: 
spaghetti alla 
Kontakt

Kunst op zondag
Alexandrië: 
Vervlogen 
toekomsten

N
ovem

ber

7 8 9 10 11 12 13
Aquarel atelier 
Naaiatelier
Tango
 

Nederlandse  
conversatie

Wapenstilstand: 
Kontakt is  
gesloten

Yoga 
Conditiegym

1 2 3 4 5 6
Allerheiligen
Kontakt is  
gesloten

Creatieve  
filmstage (9-12j) 
ism Filem’On 
Nederlandse  
conversatie

Creatieve  
filmstage (9-12j) 
ism Filem’On
Cocktailavond 
(F&V) 

Kontakt is  
gesloten

Yoga  
Conditiegym  

Yoga  
Conditiegym 
SNeL
Toonmoment 
Academie SPW

28 29 30
Aquarel atelier
Café Passé
Naaiatelier

Yoga  
Conditiegym 
SNeL

COLOFON  
Verantwoordelijke uitgever: F. Crauwels, Orbanlaan 54, 1150 Brussel
Openingsuren: ma-do: 9u tot 17u / vr: 9u tot 16u
Redactie van dit nummer: Frisia Donders, Hilde Mees & Margaux Bertier
Aan huis bezorging: Annemie Deveen-Hauwaert, Thomas van Rijn

5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Aquarel atelier
Naaiatelier
Café Passé
Tango

Aquarel atelier
Naaiatelier
Tango

Kontakt met  
kerstverlof

Kontakt met  
kerstverlof

Nederlandse  
conversatie
Toonmoment  
Academie SPW

Nederlandse 
conversatie

Kontakt met  
kerstverlof

Spaanse  
conversatie

Kunst op 
zondag: 
Picasso

Kerstmis

Spaanse  
conversatie

Kontakt met  
kerstverlof

Gelukkig  
nieuwjaar!

Nederlandse  
conversatie
Mini make-over 
(F&V)

Spaanse  
conversatie

Aquarel atelier  
Naaiatelier 
Tango

Nederlandse  
conversatie
Café Open: 
Bwana

Yoga  
Conditiegym 

Yoga  
Conditiegym 

Yoga  
Conditiegym 
SNeL

Kontakt met  
kerstverlof


