Waar gaat en staat STERREBEEK 2000 voor ?
STERREBEEK 2000 vzw is een Vlaamse, pluralistische en milieubewuste
drukkingsgroep die sinds 1971 ijvert voor duurzame leefbaarheid in de
gemeente.
Wij strijden voor het versterken van het Vlaams imago, het vrijwaren
van open en groene ruimtes, het beperken van vervuiling en van
verkeers-en lawaaihinder.
Wij komen evenzeer op voor het behoud van ons rijk cultureel
patrimonium (b.v. de bescherming van de kasteeldomeinen e.d.) en voor
de uitwerking van een sociaal woonbeleid.
Om uw en onze belangen zo goed mogelijk te kunnen verdedigen, zijn
de bestuursleden van STERREBEEK 2000 vzw lid van talrijke
verenigingen zoals de “Bond Beter Leefmilieu”, het “Halle-VilvoordeKomitee”, gemeentelijke adviesraden zoals de dorpsraad, milieuraad en
culturele raad, werkgroepen als “Onthaal en Integratie” van vzw “de
Rand”, enz.

2006

1971

Welkom
… op de viering van het 35-jarig bestaan van
STERREBEEK 2000.

… op de spetterende voorstelling met liedjes,
gedichtjes en verhalen rond het thema :

H o e ka n U l i d w o r d e n ?
Bent u geïnteresseerd in onze doelstellingen ? Wilt u ons graag wat beter
leren kennen, lid worden of actief meewerken ?
Bezoek dan gerust onze webstek www.sterrebeek2000.be
of contacteer ons per telefoon (02/731.14.80) of per e-mail:
(info@sterrebeek2000.be).
Lid worden kan door overschrijving van 12 EUR of meer op rekening
734-1780880-66 van STERREBEEK 2000 VZW
Wij zien er steeds naar uit om nieuwe mensen te ontmoeten ...
want samen bereiken we zoveel meer !
Secretariaat: Voskapelstraat 7 bus 1, 1933 Sterrebeek

Zondag 12 november 2006

Programma
Om onze uitzonderlijke viering tot stand te kunnen brengen
heeft STERREBEEK 2000 beroep kunnen doen op de
bereidwillige medewerking van de volgende instanties en
verenigingen :






Kinder-en jeugdkoor Koratio
Vrije Basisschool Sterrebeek
Gemeentelijke Basisschool Sterrebeek
Gympies Sterrebeek
Gemeentelijke Academie Zaventem afdeling Woord

15u00

Verwelkoming

Luc Caluwaerts, voorzitter

15u15

Voorstelling ‘WATER’

Weetjes over Water

Katharina Bottenberg, Bart
Mellaerts, Magda Rock
1. Britt Roelants, Line en Lana
Prekopuca. 2&3. Emilie Claeys
en Chloé Louis. 4. Isa van
Geel en Sarah van der Linden.
5. Ralph Elskens en Kato
Vandersteen.
---------------------------------Birgit Leonard en Inge Bracke
Anne Verbeek, Sylvina Van
Passel, Stijn De Vits, Marieke
De Batselier
Marieke De Batselier
Noor Peeters, Jasmine
Prekopuca, Tania FerreiraMartins
Marie en Jan Pieter Tetrode

Kinderliedjes

én 24 jongeren van 7 tot 20 jaar.
Huildag Druildag, Margot Vos
Het waren twee koningskinderen
Presentatie:

Katharina Bottenberg en Bart Mellaerts

Scenario en regie: Magda Rock
Zang:

Ward Waeben , Kinder- en jeugdkoor Koratio

Licht en geluid:

Guido Merckx, Toneelkring De Sterre

Video-opname:

Luc de Wilder, LDW Produkties

Medewerking:

Betty Van Gossum, Gympies Sterrebeek
Jan Fonteyn, klas ‘Voordracht’, Gemeentelijke
Academie Zaventem

Assistentie:

De dijkbreuk, Herman Teirlinck
De vissen, Alice Toen

Schelpen zoeken, Hans Andreus
Ga fijn mee zeilen, zeiden ze,
A.M.G.Schmidt
Het eigen zwembad, Kees van Kooten
Meester van Zoeten, A.M.G.Schmidt

Tosca Vanroy
Sylvina Van Passel, Marieke
De Batselier
P. Caluwaerts

Els Mellaerts (begeleiding kinderen)

Praktische ondersteuning: bestuursleden STERREBEEK 2000

Het spreekt dan ook voor zich dat STERREBEEK 2000
iedereen die heeft meegewerkt aan deze realisatie VAN
HARTE BEDANKT !!

16u00

Aperitief

MEEZINGEN:
Vies vies vies, zei de vis, vis
vis
Toen hij naar ’t water keek
Is, is is er wat mis ,mis, mis
Met het water van de beek?

Meester van Zoeten
Waste zijn voeten
Des zaterdags in zijn aquarium
Onder het poedelen
Zat hij te joedelen
Het liedje van hum-tiedelum-tiedelum

