
PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Erkenningsnr P916840  

afgiftekantoor AALST 1

UIL&
SPIEGEL

Peter Benoitplein 22 - 1120 Neder-Over-Heembeek - 02 268 20 82 - gcnohva@vgc.be - www.gcnohva.be

Blad van uw wijk
Tijdschrift van de Vlaamse gemeenschap in Heembeek en Mutsaard 
48e jaargang - n° 1 - januari-februari 2021

HEEMBEEK-MUTSAARD  
WENST U EEN GEZOND 2021

STEUN DE 
SPAGHETTISLAG 
VAN ’T HIEMBEIKS KOTTEER. 
30 JANUARI 2021 
VIA AFHAAL OF LEVERING.
(ZIE INFO PAGINA 8)



2

COLOFON 

UIL&SPIEGEL, tijdschrift van GC Nohva

Redactie: Filip Van der Elst, Eddy De Backer,  
Bert Anciaux, Paul Huijsegoms, Marie-Paule Quix, 
Mark Van Der Wilt, Wim Wetsels

Ondertekend(e) artikel(s) is/zijn de verantwoor- 
delijkheid van de auteur(s).
Opmaak: Mark Van Der Wilt

Druk: Digitaal

Verspreiding - verzending: Annemie Drabs,  
Anthony Ogbede, Carine Brabant, Chris Van Der 
Plas, Christiane Boddin–Crampe, Christine  
De Meerleer, Dirk Moyson, Eddy Crombeen,  
Eddy De Backer, Hendrik Vasseur, Johan Notreda-
me, Lucienne Hanlet-Hemmerechts,  
Marian Vander Elst, Nadine Van Velsen,  
Sigrid De Boeck, Stephanie Matthys.

V.U.: Eddy De Backer, Peter Benoitplein 22,  
1120 Neder-Over-Heembeek
Adverteren: Uil&Spiegel wordt gedrukt op 2.900 
exemplaren en bereikt een breed lokaal publiek. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om te ad-
verteren, met aangepaste prijzen. Neem contact 
op met het gemeenschapscentrum voor meer 
informatie.

Teksten voor het volgende nummer moeten uiter-
lijk 31 januari 2021 op de redactie zijn.
Wist u dat de Uil&Spiegel ook steeds online staat 
(www.gcnohva.be/publicaties)? Verspilt u liever 
geen papier en leest u de Uil&Spiegel net zo graag 
digitaal? Laat het ons weten!  
gcnohva@vgc.be - 02 268 20 82

Het gemeenschapscentrum respecteert uw 
privacy. Uw adres gebruiken we uitsluitend 
om u Uil&Spiegel toe te zenden en om u op de 
hoogte te houden van wat reilt en zeilt in het 
gemeenschapsleven in Neder-Over-Heembeek, 
de Mutsaard en Brussel. U kunt uw gegevens in 
ons bestand altijd inkijken of aanpassen zoals 
voorzien in de wet van 8 december 1992 ter 
bescherming van de privacy. Ons bestand zal 
in het openbaar register van geautomatiseerde 
verwerkingen worden vermeld.

GC Nohva
Peter Benoitplein 22
1120 Neder-Over-Heembeek
dinsdag tot vrijdag  
van 9.00 tot 17.00 uur
middagpauze 12.30-13.00 uur
zaterdag van 9.30-12.30 uur
(niet tijdens de schoolvakanties) 
gcnohva@vgc.be
02 268 20 82
www.gcnohva.be
facebook.com/gcnohva

EDITORIAAL  (p. 2)

DE TRAM IN NEDER-OVER-HEEMBEEK 
Handelaar Peter Elsocht aan het woord  (p. 3)

CONNECTING BRUSSELS 
Een nieuw platform voor hulp en solidariteit (p.4)

DE TRAM IN NEDER-OVER-HEEMBEEK
Antwoord van Brussels schepen Bart Dhondt  (p.5)

NEDERLANDS IN HEEMBEEK-MUTSAARD 
Over het nut om Nederlands te leren  (p. 7)

SPAGHETTISLAG ’T HIEMBEIKS KOTTEER   (p.8)
LDC ADO ICARUS + VRIENDENKRING   (p.9)

WOONZORGCENTRUM DE OVERBRON 
ZOEKT OUDE VOORWERPEN  (p.11)

RUST ROEST   (p.11)
REPAIR CAFÉ   (p. 12)

VOORLEESUURTJES IN DE BIBLIOTHEEK    (p. 12)
TERUGBLIK OP DE VILLAGE GAMES   (p.13)

VERENIGINGSNIEUWS  (p.14)
KALENDER GC NOHVA  (p.16)

INHOUD

Editoriaal
Wanneer u deze Uil&Spiegel ontvangt, is het nieuwe jaar 2021 gestart. Het co-
ronavirus laat zich niet zo makkelijk temmen en dit nieuwe jaar moeten we 
bijgevolg met de handrem op starten. Een harde dobber voor het GC Nohva 
en de verenigingen die niet enkel hun rol niet kunnen vervullen, nl. mensen 
samenbrengen, maar ook heel wat inkomsten verloren zien gaan.
Hoewel we in 2021 toch nog voorzichtig zullen moeten zijn, zorgen de veel-
belovende berichten over een vaccin ervoor dat er licht aan het eind van de 
tunnel schijnt.  Ondertussen willen we u nog een portie lectuur bezorgen. De 
hoofdmoot is een artikel over het geplande tramtraject in Neder-Over-Heem-
beek dat de gemoederen blijft beroeren. We laten handelaar Peter Elsocht 
aan het woord en schepen Bart Dhondt formuleert antwoorden op zijn be-
zorgdheden.
Verder willen we uw aandacht vestigen op het nieuwe platform ‘Connecting 
Brussels’ dat ‘Brussel Helpt’ vervangt en op enkele boeiende getuigenissen 
van mensen die Nederlands leren. Vervolgens doen we een warme oproep 
om massaal spaghetti te bestellen ter ondersteuning van ’t Hiembeiks Kot-
teer. Met een fotocollage blikken we nog even terug op de Village Games.
Alvast veel leesplezier. Reageren kan via mail naar gcnohva@vgc.be. 

En omdat koken geld kost, doen we ook dit keer een warme oproep 
voor een vrijwillige bijdrage ter sponsoring van de Uil&spiegel.  

Elke gift, hoe klein ook, is welkom. Het rekeningnummer:  
BE13 4284 0929 2139 (mededeling: Uilenspiegel).
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U&S: Hoe bekijken jullie als hande-
laars de komst van de tram in  
Neder-Over-Heembeek?

In alle eerlijkheid, we zijn als han-
delaars bang. We zijn onzeker en 
vrezen dat we door de lange werk-
zaamheden voor een heel lange 
periode afgesloten zullen worden 
en nauwelijks bereikbaar zullen zijn 
voor onze klanten. Er zal een heel 
groot inkomstenverlies volgen. 

Eigenlijk weten we nergens van. Gaan 
er parkeerplaatsen blijven of zullen 
ze allemaal verdwijnen in deze han-
delsstaat? Er zijn wel vergaderingen 
geweest en er worden er nieuwe aan-
gekondigd, maar echt veel informatie 
krijgen we niet. Er is echt geen goed 
contact tussen de handelaars en de 
Stad.

U&S: Jullie zijn met een petitieactie 
gestart?

Ja, en met groot succes. Enkel en 
alleen al voor het traject van de tram, 
in de Heembeeksestraat en de Frans 
Vekemansstraat, hebben al meer 
dan 1.300 inwoners de petitie gete-
kend. Dat is echt iedereen. Niemand 
blijft onverschillig. Iedereen maakt 
zich zorgen. Ik kan niet zeggen dat 
iedereen tégen de tram is, zeker niet. 
Maar niemand begrijpt dat men de 
tram langs de smalle stroken van de 
Heembeeksestraat en de Vekemans-
straat stuurt. Het zou zoveel logi-

scher zijn dat men de tram langs de 
Oorlogskruisenlaan zou leggen. Die is 
breed en er zou voldoende plaats zijn 
voor voetpaden, fietspaden, de tram 
en rijstroken.

U&S: De Stad, het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest en de MIVB stellen dat 
men zo veel meer gebruikers voor de 
tram kan bereiken en dat de Veke-
mansstraat en de Heembeeksestraat 
op deze wijze volledig zullen worden 
vernieuwd en mooi gemaakt.

Dat kan wel zijn, maar is het dan en-
kel omdat de Stad op kosten van de 
MIVB deze vernieuwing wil realiseren 
dat al de handelaars in de kou moe-
ten worden gezet? Dat de Stad zelf 
geld vrijmaakt voor de vernieuwing 
van deze oude straten. Zoveel inves-
teringen heeft de Stad de jongste 100 
jaar toch nog niet gedaan in Heem-
beek.

U&S: Wat zijn jullie grootste bezwa-
ren? Waar zijn jullie bang voor?

Dat de wagens niet langer tot aan de 
winkels en de handelszaken zullen 
kunnen komen. Dat de Stad het inko-
mensverlies niet zal compenseren. 
Dat de tram veel lawaai zal maken in 
deze smalle straten. Hoe lang gaan 
deze werken duren? We vrezen dat 
het wel eens meer dan een jaar zal 
kunnen duren. En zullen er voldoen-
de laadzones voorzien worden? Het 
leveren van het vlees bij ons bijvoor-
beeld, dat is geen klein bier. Elke 
week wordt er 1.000 kg geleverd. Ik 
neem aan dat die leveranciers niet in 
dubbele file mogen staan. Dat leve-
ren vraagt tijd en we vrezen dat hier-
over niet voldoende werd nagedacht.

We horen dat men ook van de Za-
velput een grote voetgangerszone 
wil maken. Dat klinkt allemaal goed, 
maar het kan wel de doodssteek zijn 
voor vele handelaars. We begrijpen 

“Een dictaat dat mooi verpakt wordt  
als een zogenaamd  

participatief project”
Interview met Peter Elsocht over de tram in Neder-Over-Heembeek

Peter Elsocht is al decennialang dé slager van Neder-Over-Heembeek. Zijn beenhouwerij in de 
Frans Vekemansstraat staat bekend voor zijn kwaliteit en klantvriendelijkheid. Peter is een 
volksman, gepokt en gemazeld in onze wijk. Toch is de komst van de tram ook voor hem een 

beangstigende zaak. ‘Eigenlijk word je als handelaar nauwelijks ernstig genomen. Alles wordt 
beslist boven onze hoofden. Vele collega’s zitten met de schrik en vrezen broodroof.’

P
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echt niet waarom een goede bus-
verbinding niet even goed is voor de 
leefbaarheid van onze wijk.

U&S: Wat vragen jullie concreet van 
de Stad?

Weet je, er was een voorlichtings-
vergadering met de burgemeester. 
Allemaal goed en wel. Vooraan zaten 
15 mensen. Maar echte antwoorden 
hebben we niet gekregen. 

We vragen dat elke stap in dit dossier 
en in de voortgang van de werken 
grondig uitgelegd wordt. Dat er veel 
informatie wordt gegeven. En dat 
heel de vernieuwing en de aanleg in 
fasen kan verlopen, zodat de hinder 

per zone en voor de handelaars tot 
een minimum wordt beperkt. En aub, 
mag het ook in de twee talen gebeu-
ren! Alles is altijd ééntalig Frans. Dit 
is niet ernstig. Als Nederlandstaligen 
tellen we niet mee.

We hoorden vertellen dat een archi-
tect uit Parijs heel het project heeft 
getekend op basis van foto’s en film-
materiaal. Zo heeft die de plannen 
gemaakt. Zijn we echt niet meer 
waard dan dat?

Tot slot, op heel dit traject zijn er 
verschillende crèches en scholen. 
Hoe gaat dat verlopen? Hoe gaan de 
ouders hun kinderen brengen? Is daar 
rekening mee gehouden? Dat lijkt er 
echt niet op.

Neen, we zijn er niet gerust op. Voor 
vele handelaars zal dit de doodssteek 
betekenen. De Stad moet beseffen 
welke impact dit zal hebben op het 
levenswerk van vele Heembeke-
naars. Ik mag hopen dat men deze 
noodkreet ernstig neemt en toch nog 
alternatieven durft te onderzoeken. 
Vandaag is het een dictaat dat mooi 
verpakt wordt als een zogenaamd 
participatief project. Wij zijn alvast 
niet gehoord en dat geldt voor alle 
handelaars in Heembeek.

U&S: Bedankt, Peter, voor dit interview. 
We zullen je vragen en bedenkingen 
voorleggen aan de Stad Brussel.

Connecting Brussels brengt je in 
contact met de juiste mensen. 

Een centraal platform voor 
hulp en solidariteit tijdens de 
coronacrisis. Dat is de opzet van 
‘Connecting Brussels’, dat onlangs 
werd gelanceerd door de VGC, de 
COCOF, Muntpunt en het Steun-
punt Vrijwilligerswerk Brussel.

Het drietalige platform lost ‘Brus-
sels Helps’ af. De initiatiefnemers 
leggen de nadruk op veerkracht 
en solidariteit om sociaal isole-
ment en eenzaamheid tegen te 
gaan. “Veel mensen voelen zich 
geïsoleerd, en dat zijn heus niet 
enkel ouderen of mensen met 
een zwakke gezondheid. Ook 
jongvolwassenen, studenten, 
singles of expats hebben het bij-

voorbeeld erg moeilijk”, klinkt het in 
een persbericht. 

Het platform wil concreet mensen 

en acties bundelen die zich inzet-
ten tegen sociaal isolement en 
eenzaamheid. Wie zijn steentje wil 
bijdragen of wie op zoek is naar 
hulp, kan een seintje geven via de 
Facebookpagina, website of tele-
foon. De VGC en de COCOF orga-
niseren een backoffice om mensen 
bij elkaar te brengen. Achter de 
schermen zorgen informatiecen-
trum Muntpunt en het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk voor de ideale 
match tussen Brusselaars. Het is 
niet de bedoeling om aan professi-
onele hulpverlening te doen, maar 
wel om mensen op een laagdrem-
pelige manier te informeren en in 
contact te brengen met elkaar en 
het bestaande aanbod.

Meer info op  
www.connectingbrussels.be/ 

CONNECTING BRUSSELS
De maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan,  

hebben een grote impact. Veel mensen voelen zich eenzaam of geïsoleerd, ongeacht hun leeftijd of 
fysieke gezondheid. Tegelijk willen heel veel mensen iets betekenen in deze crisisperiode.  

Zit je met een vraag? Heb je hulp nodig? Wil je je engageren? Heb je een goed idee?  Laat van je horen!
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U&S: Kunnen de plannen nog aange-
past worden? Er gaan immers stem-
men op om het traject te verplaat-
sen naar de Oorlogskruisenlaan.

Bart Dhondt: “Het traject van een 
tramlijn bepalen, is geen nattevin-
gerwerk. De Stad is overtuigd van 
het potentieel van de lijn: het wordt 

dé manier om je eenvoudig en 
comfortabel te verplaatsen binnen 
Neder-Over-Heembeek zelf, en om 
zonder overstappen het centrum te 
bereiken. Het tracé rijdt langs ver-
schillende scholen, het zwembad, de 
Zavelput, de belangrijke commerci-
ele as in de Frans Vekemansstraat, 

over het symbolische centrum van 
Heembeek naar het sportcentrum, 
om te eindigen aan het Militair Hos-
pitaal. 

Een objectieve impactstudie drukte 
ons met de neus op de feiten. Dit 
tracé heeft veel meer te bieden dan 
het tracé langs de Oorlogskruisen-
laan. Dat laatste was misschien een-
voudiger geweest om uit te voeren, 
maar we zouden een enorme kans 
laten liggen. Nu kiezen we er samen 
met de MIVB en het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest voor om de Frans 
Vekemansstraat als commerciële as 
te versterken. We moeten investe-
ren in een aantrekkelijke publieke 
ruimte, waar je als bewoner en 
bezoeker naartoe wil komen. Dit is 
een stadsproject waarmee we de 
levenskwaliteit en de economische 
activiteit in NOH een nieuwe boost 
willen geven. 

U&S: Zo’n ingrijpende werf zal na-
tuurlijk ook een impact hebben op 
de Frans Vekemansstraat. Er rijzen 
dan ook heel wat vragen over de 
leefbaarheid van de handelszaken. 
Hoe zal de Stad deze onrust en on-
zekerheid proberen weg te krijgen?

Door duidelijk en transparant te 

Bart Dhondt over het tramtraject:

‘We versterken de  
Frans Vekemansstraat  

als commerciële as’
Eén van de belangrijkste actuele thema’s in Neder-Over-Heembeek is zonder enige twijfel  

het toekomstige tramtraject. Dat het onderwerp de gemoederen verhit, is immers al langer 
duidelijk: een petitie tegen het voorziene traject, langs de Heembeeksestraat en  
de Frans Vekemansstraat, bleek immers goed voor zo’n 1.300 handtekeningen.  

Bart Dhondt, schepen van Mobiliteit in Brussel-Stad (Ecolo-Groen), geeft aan Uil&Spiegel  
antwoord op de vele vragen van Heembeekse buurtbewoners.

P
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communiceren doorheen de ver-
schillende fasen van het project. Het 
tracé werd bepaald. De volgende 
stap is de aanleg zelf uitwerken. 
Daar zullen we ook de bewoners én 
de handelaars bij betrekken. Zij zijn 
trouwens ook in het burgerpanel  
vertegenwoordigd. De werffase zal 
in nauw overleg met de handelaars 
voorbereid worden. Door in fasen te 
werken, beperken we de overlast. Zo 
organiseren we de bereikbaarheid 
van hun zaken tijdens de werf. Het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt 
bovendien steun- en hulpmaatrege-
len ter beschikking van de hande-
laars die betrokken zijn bij de open-
bare werken. Dit kan een financiële 
premie zijn, forfaitair per periode 
van 6 maanden, variërend tussen 
€2000 en €2700. 

U&S: Welke waarborg kan gegeven 
worden dat de tram geen lawaaihin-
der zal veroorzaken?

De problematiek van geluid en tril-
lingen is een prioriteit voor de MIVB. 
De organisatie merkt dat dit de 
grootste bezorgdheid is van de be-
woners. Ik wil hier graag even de tijd 
nemen om de lezers van Uil&Spiegel 
gerust te stellen. Als je de geluids-
kaarten van Leefmilieu Brussel raad-
pleegt, dan zie je dat trams minder 
geluid maken dan het wegverkeer. 
Waar er sprake van geluid is, is waar 
tramlijnen elkaar kruisen. Het enige 
punt op het tracé waar een kruising 
is, is op de Vuurkruisenlaan waar 
tram 3 en tram 7 elkaar kruisen. En 
zelfs daar blijft het geluid beperkt. 

De MIVB heeft in 2004 een over-
eenkomst met Leefmilieu Brussel 
getekend om nieuwe tramsporen 
te plaatsen met trillingswerende 
voorzieningen die moeten voldoen 
aan de strengste normen. Daaren-
boven wordt de technologie voor 
de plaatsing van sporen en rollend 
materiaal voortdurend verbeterd. In 

de Heembeeksestraat en de Veke-
mansstraat zal de MIVB gebruik ma-
ken van de beste plaatsingsmethode 
om geluid en trillingen te beperken. 
Dat doen ze door het plaatsen van 
zwevende vloerplaatsystemen met 
tapijt dat de trillingen dempt. De 
nieuwe trams die zijn besteld om 
de bestaande tramvloot uit te brei-
den, zijn voorzien van smeernippels 
aan boord. Dit systeem beperkt de 
spoorslijtage, meer bepaald in boch-
ten, en vermindert het piepende ge-
luid dat trams in bochten maken. De 
geluidsimpact zal dus beperkt zijn.

U&S: Wat zal er gedaan worden 
om parkeren mogelijk te maken? 
Komen er grote (ondergrondse) par-
kings? En zo ja, waar? Is er nog par-
king voorzien langs het traject? 

De plaats van elke weggebruiker 
zal besproken worden in het kader 
van de aanlegstudie die momen-
teel in voorbereiding is. Er is een 
mobiliteitsstudie bezig, die ook de 
parkeervraag en het parkeeraanbod 
in kaart zal brengen. In het kader 
van de aanleg- en mobiliteitsstudie 
loopt er momenteel een enquête 
op move-nohw.brussels. Zo willen 
we een beter zicht krijgen op de 
wijk, wat goed of slecht gaat en wat 
bewoners, bezoekers, handelaars 
graag anders willen. Bij deze een 
warme oproep om die in te vullen! 

U&S: Blijft er lokale circulatie voor 
wagens mogelijk langsheen heel 
het traject?

Laat mij duidelijk zijn: de Stad on-
derschrijft het STOP-principe bij elke 
heraanleg, elke werf, elk mobiliteits- 
project. We geven voorrang aan 
stappers, daarna trappers, daarna 
openbaar vervoer en als laatste in 
de hiërarchie hebben ook personen-

wagens, auto’s een plaats. Je mag 
je dus op gelijk welke manier ver-
plaatsen, maar als weggebruiker in 
de Stad weet je perfect waar je past 
binnen die hiërarchie. 

Welke plaats de auto exact zal krij-
gen, moet duidelijk worden uit de 
mobiliteitsstudie die momenteel 
wordt uitgevoerd. Die studie moet 
duidelijk maken welke circulatie-
maatregelen er nodig zijn, opdat de 
tram vlot kan rijden, zonder vast te 
staan in het verkeer. Het resultaat 
van die studie kan zijn dat er op 
sommige stukken enkel bestem-
mingsverkeer wordt toegelaten, op 
andere stukken eenrichtingsverkeer 
of nog andere stukken waar de tram 
in eigen bedding zal rijden met ver-
keer in één of twee richtingen. 

U&S: Er zijn verschillende scholen 
en kinderkribben in de Frans Veke-
mansstraat. Hoe voorzien jullie het 
ophalen en brengen van de kleine 
kinderen?

Het is één van de belangrijkste 
doelstellingen van dit project: de be-
reikbaarheid van de scholen en crè-
ches en de veiligheid voor al onze 
kinderen verbeteren. De tram wordt 
dus een extra mogelijkheid om je 
efficiënt te verplaatsen in de wijk, 
naar school en/of naar de crèche. 
Een comfortabel alternatief voor de 
auto, dat er mee voor zorgt dat de 
buurt rondom de scholen en crèches 
veel veiliger en autoluwer wordt. 
Maar we sluiten geen enkele manier 
van verplaatsen uit. Mensen die zich 
met de auto willen verplaatsen en 
hun kinderen aan school of de crè-
che afzetten, zullen dat kunnen blij-
ven doen. We leggen niets op, maar 
bieden hen wel alternatieven aan. 
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“Toen ik naar België kwam, wist ik 
dat er in België Frans en Nederlands 
gesproken werd. Ik sprak al een 
beetje Frans, maar ik wou ook Ne-
derlands kunnen. Er zijn heel veel 
mensen die Nederlands spreken in 
België en ik wil die mensen goed 
kunnen begrijpen”, vertelt Sylwia 
ons. Sylwia is van Poolse afkomst en 
volgde Nederlandse lessen bij het 
CVO in Strombeek. “Door het spreken 
van het Nederlands en het Frans 
kon ik mij goed integreren en vond 
ik makkelijker een goede job. Want 
ik merkte toen dat niet iedereen in 
België Nederlands en Frans spreekt. 
Daarom was het een groot pluspunt 
dat ik dat wel kon.” 

Haar zoon had het op school moei-
lijk met Nederlands, 
maar daar vond Sylwia 
een oplossing voor: “De 
leerkracht gaf als tip 
dat hij buiten de school 
meer Nederlands moest 
spreken en dat zijn 
Nederlands dan beter 
zou worden. Daarom 
hebben wij besloten dat 
hij in Vilvoorde zou gaan 
voetballen. Ik zag zijn 
Nederlands in die periode duidelijk 
beter worden.”  

Yelda is van Turkse origine en stuur-
de haar kinderen bewust naar het 
Nederlandstalig onderwijs: “Ik heb 
vroeger zelf Nederlands geleerd 
op school en daarna merkte ik hoe 
handig het is om meerdere talen te 
beheersen in Brussel. Mijn kinderen 
heb ik bewust naar het Nederlands-

talig onderwijs gestuurd. Ik vind het 
heel belangrijk voor hun toekomst 
dat ze meertalig zijn. Ik probeer mijn 
Nederlands te onderhouden met mijn 
kinderen. Zo kan ik hen ook helpen 
met schooltaken en kan ik makkelijk 
spreken met de leerkrachten en di-
rectie.” 

Maryam is een Nederlandse van 
Marokkaanse afkomst. Ze trouwde 
met een Franstalige in Brussel en 
woont nu al 13 jaar in Brussel: “Toen 
ik in Brussel aankwam, kon ik snel in 
de zorgsector aan het werk. Maar al 
snel merkte ik dat je in Brussel niet 
ver komt zonder een goede kennis 
van het Frans. Ik heb ook gemerkt 
dat de Nederlandstaligen een betere 
beheersing hebben van het Frans, 

dan de Franstaligen van 
het Nederlands. Dat was 
de reden waarom mijn 
kinderen naar het Ne-
derlandstalig onderwijs 
gaan. Zodat de beheer-
sing van beide talen zo 
goed mogelijk is. Wij 
zijn nog steeds heel te-
vreden over onze keuze 
om het Nederlands een 
belangrijke rol in de op-

voeding van onze kinderen te geven.”

Hakima is een Marokkaanse en 
heeft vroeger zelf nooit Nederlands 
geleerd. Haar kind loopt school in 
Kristus Koning Assumpta. Ze wil zelf 
het beste voor haar kind en besloot 
zich te engageren, zodat de com-
municatie tussen haar en de school 
eenvoudig kan verlopen: “Ik volg 
lessen Nederlands voor ouders bij 

het Centrum voor Basiseducatie Brus-
selleer met lerares Agnes. De lessen 
zijn gemaakt voor ons, ouders van 
kinderen op een school, zodat we be-
ter kunnen praten met de school. We 
leren de berichtjes van de leerkrach-
ten begrijpen, we leren de woorden 
die gebruikt worden bij de vakken 
en nog meer. Zo kan ik mijn kind met 
zijn/haar schoolwerk helpen.” 

Gaudence is 73 jaar, komt uit Rwanda 
en leert Nederlands: “Ik vind het be-
langrijk om Nederlands te kunnen 
spreken. Ik volg lessen bij de vzw 
Ardaps. Wij ontmoeten elkaar dan, le-
ren initiatieven in de buurt kennen en 
leren op die manier een mooie taal 
kennen. Ik maak veel plezier tijdens 
die lessen. Ik wil een goed voorbeeld 
zijn voor mijn kleinkinderen: je bent 
nooit te oud om te leren!  
Ik spreek zelf niet zo goed Neder-
lands, maar ben er wel trots op dat ik 
het een beetje kan spreken.”

Nguyen is Vietnamese en oefent 
het Nederlands voor haar plezier: 
“Ook aan onze conversatietafels 
ontmoet ik leuke mensen en  goede 
begeleiders die onze conversaties 
verbeteren. We praten tijdens onze 
gesprekken over veel dingen van het 
leven die ik interessant vind. 
Daarom bedank ik GC Nohva voor de 
organisatie van dergelijke activitei-
ten.”

De bereidwilligheid om Nederlands 
te spreken en de trots de taal te kun-
nen spreken, staat in schril contrast 
met sommige politici die er toch voor 
alle inwoners zouden moeten zijn en 

Nederlands in Heembeek en Mutsaard
Een wandeling door Heembeek en Mutsaard is een welgekomen ontspanning in deze periode. En wat 

opvalt, is dat er meer en meer ééntalig Franse communicatie in winkels is. Sommige schepenen vertik-
ken het om Nederlands te spreken. Is het Nederlands een stille dood aan het sterven in Heembeek en 

Mutsaard of is dat maar schijn? Wij zochten uit of mensen hier nog interesse hebben om Nederlands te 
leren. En wat viel op? Vooral Brusselaars van andere origines zijn geïnteresseerd en gemotiveerd om 

Nederlands te leren. Wij konden er enkele naar hun motivatie vragen.

We leren de woorden 
die gebruikt worden 
bij de vakken en nog 
meer. Zo kan ik mijn 
kind met zijn/haar 
schoolwerk helpen

P



8

met bepaalde handelaars die zo een 
aantal klanten mislopen.  

Bent u of kent u iemand die graag 
Nederlands wil leren of zijn/haar 
taal wil verbeteren? Dan kan u bij GC 
Nohva terecht.

In GC Nohva geven verschillende 
leerkrachten van het CVO Semper 
(Strombeek) Nederlands. Alle infor-
matie op  www.cvosemper.be.

Daarnaast is er het Centrum voor 
Basiseducatie Brusselleer. Contact-

persoon is agnes.vanden_meersch@
brusselleer.be. Inschrijvingen ge-
beuren via www.basiseducatie.be/
brusselleer 

Voor wie Nederlands wil oefenen, 
zijn er de conversatiegroepen. Daar-
naast is er de cursus Impro-All-In 
waar je improvisatietechnieken leert. 
Informatie vindt u in het activitei-
tenoverzicht van GC Nohva, achter-
aan in deze Uil&Spiegel.

Ook de activiteiten voor kinderen en 
jongeren zijn een ideale gelegenheid 

voor anderstalige leerlingen uit het 
Nederlandstalig onderwijs om hun 
Nederlands te oefenen. 

Tot slot werkt onze stagiaire Flori-
ne op dit moment een project voor 
“Nederlandse taalstimulering” uit. 
De bedoeling is dat kinderen uit 
het Nederlandstalig onderwijs hun 
Nederlands kunnen oefenen via ge-
zelschapsspelletjes, voorleesuurtjes, 
huiswerkruimtes, … Meer info via flo-
rine.wauters@vgc.be.

Hoedje af voor de deelnemers en de 
vele vrijwilligers!

Spaghettislag ’t Hiembeiks Kotteer op zaterdag 30 januari 2021
(afhalen of geleverd aan huis te N-O-H)

Beste vrienden,

De coronacrisis slaat hard toe en ook ’t Hiembeiks Kotteer 
(zaal Familia) wordt hard getroffen.

Vrijwel geen inkomsten meer, maar de vaste kosten blijven 
wel lopen. Ons hoofd laten zakken, doen we echter niet en 
we rekenen op jullie steun om ons financieel te helpen.

Daarom organiseren we op 30 januari 2021 
een grote spaghettislag.
Natuurlijk kan deze door corona dit jaar niet in onze gezel-
lige zaal plaatsvinden en daarom maken we er een afhaal- 
of leverspaghetti van.

PRAKTISCH:

- Kant-en-klare smakelijke spaghettiportie in meeneem-
bakje voor 12€ (opwarmbaar in oven of microgolf).  
Je hebt de keuze tussen spaghetti bolognaise of veggie.

 Deze porties worden onder coronavrije toestanden klaar-
gemaakt.

- Bestellen voor 24 januari via 
 hiembeikskotteer@gmail.com 
 of tel/sms naar Eddy 0477 320 291

Geef het aantal porties bolognaise of veggie door.
Gelieve ook te laten weten hoe en wanneer u uw porties 
wenst:

KEUZE 1: ik haal mijn spaghetti af in ’t Hiembeiks Kotteer 
tussen 11.00 en 12.00 u.

KEUZE 2: ik haal mijn spaghetti af in ’t Hiembeiks Kotteer 
tussen 12.00 en 13.00 u.

KEUZE 3: ik haal mijn spaghetti af in ’t Hiembeiks Kotteer 
tussen 16.00 en 17.00 u.

KEUZE 4: ik haal mijn spaghetti af in ’t Hiembeiks Kotteer 
tussen 17.00 en 18.00 u.

KEUZE 5: gelieve mijn spaghetti tussen 11.00 en 12.00 u.  
te leveren + adres te NOH

KEUZE 6: gelieve mijn spaghetti tussen 12.00 en 13.00 u.  
te leveren + adres te NOH

KEUZE 7: gelieve mijn spaghetti tussen 16.00 en 17.00 u. te 
leveren + adres te NOH

KEUZE 8: gelieve mijn spaghetti tussen 17.00 en 18.00 u.  
te leveren + adres te NOH

- Bestelling is pas definitief als we het verschuldigde 
bedrag ontvangen hebben op het rekeningnummer 
van ’t Hiembeiks Kotteer BE12 9731 8502 3692 

 (GEEN cashbetaling mogelijk!!!)

We bedanken jullie nu alvast hartelijk voor de talrijke por-
ties die jullie gaan bestellen en jullie warme steun aan ’t 
Hiembeiks Kotteer, zaal Familia,  
Frans Vekemansstraat 131, 1120 N-O-Heembeek.

Verhuur feestzalen
en vergaderzalen
Frans Vekemansstraat 131
1120 NOH

Hiembeikskotteer@gmail.com                          0477 320 291

Gezellig café
elke weekdag open

vanaf 19.30 uur
zondag 10-18 uur

sluitingsdag:
dinsdag

Face
bo

ok
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Het voltallige bestuur, de directie, 
medewerkers en vrijwilligers wensen  
jullie een ‘HOOP-VOL’ 2021. Graag 
bedanken we dan ook iedereen, 
die er toe bijgedragen heeft dat de 
NOOD-werking van het LDC ADO 
Icarus is kunnen blijven verder 
bestaan. Het buurtzorgnetwerk en 
al de vrijwilligers … jullie maakten 
hét verschil! Van kaartjes schrij-
ven, raambabbels, telefoontjes tot 
boodschappen doen…..We laten de 
solidariteit die de voorbije maanden 
ontstaan is niet los! 

Wij hopen samen met u snel op-
nieuw het ritme van vóór maart 
2020 terug te  kunnen vinden…

Na een moeilijke, lange en onzekere 
tijd koos het LDC ADO Icarus ervoor, 
i.s.m. met het activiteitencentrum 
voor personen met een beperking – 
De Zonnebloem, om het jaar 2021 te 
starten met een gedichtententoon-
stelling. 

De tentoonstelling loopt van 20 ja-
nuari tot 19 februari 2021 en is van 
maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 
17.00 u. te bezoeken.   

Ontdooid
Op 3 december 2016 lanceerde VFG 
vzw (de Vlaamse Federatie Gehan-
dicapten) de dichtbundel Ontdooid 
naar aanleiding van de Internati-
onale Dag van Personen met een 
Handicap.

Schrijver Mustafa Kör nam het peter-
schap van de Ontdooid-campagne 
op zich. Samen met kunstenaar Ivo 
Konings en stadsdichter David Troch 
begeleidde hij 25 dichters in spe bij 
het schrijven van hun ultieme ge-
dicht over leven met een beperking. 
Ontdooid is een mooie mix gewor-
den van pakkende gedichten waar-
van VFG er een aantal selecteerde 
voor haar reizende tentoonstelling 
die gratis kan aangevraagd worden.

‘Gedichten die aanklagen, ontroe-
ren, in perspectief plaatsen en ook 
doen lachen, mag ik hopen. Hoe dan 
ook, het is een ruiker vol speciale 
bloemen wiens olfactorische exta-
ses u naar hartenlust mag proeven.’ 
(voorwoord Mustafa Kör uit de 
dichtbundel ’Ontdooid, onbeperkte 
poëzie’).

Een voorsmaakje….

De gave van bipolariteit/ 
Magda Janssens

Een vrouw is boos
Boos omdat niemand boos is
Niemand                             ziet
Haar kracht                         vol
Haar zwakte                        ledig
Daarom is ze woedend

Ze valt flauw
En wordt wolk
En dan een druppel regen
Het moeras slokt haar op
Wie haar helpt mag niet groter zijn
Niet neerbuigend
Ze wast haar voeten zelf
Godverdomme

Ze luistert zelfs niet meer
Woorden kunnen doden
Stiltes ook
Haar mond spuwt vuur

Deze vrouw kan mythe worden.

Om in het thema te blijven, plannen 
we ook een Gedichtennamiddag: we 
maken tijd, tijd om naar elkaar te 
luisteren…  

Donderdag 11 februari 2021 van 
14.00 tot 17.00 u. 

Gratis (inschrijven verplicht via 
0471/200 131 LDC ADO Icarus)

Kom in een rustig kader (CORONA-
VEILIG) luisteren en meegenieten 
van gedichten van vroeger én nu! 

Heb je zelf een mooi gedicht, be-
zorg het ons of maak een afspraak 
met Conny om de mogelijkheden te 
bekijken om dit zelf te komen ‘voor-
dragen’.   

Workshop: Iedereen kan schrijven! 
(CORONAVEILIG)

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum

P
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Donderdag 4 februari 2021 van 
14.00 tot 17.00 u. (max. 10 deelne-
mers).

Gratis (inschrijven verplicht via 
0471/200 131 LDC ADO Icarus)  

Heb je zin om te schrijven en weet je 
niet goed waarover? Of wil je pitti-
ger schrijven?

In deze workshop leer je hoe je je 
zintuigen kan inzetten om tot een 
mooier resultaat te komen in je 
brief, gedicht of verhaal.

Deze activiteiten zijn een samen-
werking met VFG, Inktvis, Creatief 
Schrijven en Literatuur Vlaanderen. 

Dienstverlening binnen  
ADO Icarus

Wij blijven ter beschikking: sociale 
maaltijden aan huis (voorlopig), pe-
dicure, zorgafstemming thuis, bood-
schappendienst, vervoer, luisterend 
oor…. 

Stel zeker geen ‘zorgvragen’ uit en 
contacteer ons. Samen zoeken we 
een oplossing op maat.  

Wat het aanbod in de ontmoe-
tingsruimte/cafetaria betreft: daar 
kunnen we niet op vooruitlopen! 
Dat hangt van COVID-19 af en de 
maatregelen die de sector daar te-
genover zet.  

Voorlopig zetten we de huidige 
trends verder: je kan voor een uurtje 
komen breien, koffiekletsen, hand-
werken of met de ‘pitjesbak’ spelen. 
Maar je bent ook welkom, gewoon 
voor een ‘babbel’ met de centrum-
verantwoordelijke. Al deze voorstel-
len vinden aan coronaveilig opge-
stelde tafels plaats. Voorlopig zijn er 
geen groepsactiviteiten mogelijk.

Meer info:  
0471 200 131  
(LDC Ado Icarus)

Zoals zo vele verenigingen zag ook 
de Vriendenkring van ADO Icarus 
Heembeek verschillende activitei-
ten in het water vallen! Het Frit Fret 
Festijn, de Dolle Dorpsdagen, de 
pensenverkoop tijdens de braderie… 
één voor één activiteiten waarvan de 
opbrengst normaal ten goede komt 
van de centrumbezoekers van het 
Lokaal Dienstecentrum. Door de co-
ronacrisis kon de Vriendenkring dus 
op weinig inkomsten rekenen, terwijl 
deze moeilijke periode wel extra on-
dersteuning vergt. Op alle vlakken! Praktisch en finan-
cieel. De Vriendenkring helpt al sinds maart bij de be-
reiding en levering van klaargemaakte maaltijden aan 
huis. Het is roeien met de riemen die er zijn. Het Lokaal 
Dienstencentrum en zijn team vrijwilligers verdienen in 
deze moeilijke periode meer dan een ‘warm applaus’.

Maar … wat waren we blij dat we toch het Halloween-
ontbijt mochten laten doorgaan.  Weliswaar ‘corona-
veilig’. 

In samenwerking met het WZC De Overbron konden 

we  méér dan 530 ontbijten verkopen. 
Het was een hele klus om te klaren, 
want we konden enkel maar beroep 
doen op de voorlopig 5 geactiveerde 
vrijwilligers van het LDC!  Dus vanuit 
het bestuur van de Vriendenkring en 
het bestuur van WZC De Overbron 
een dikke dankjewel! Het busje zal 
zeker in 2021 volop ingezet kunnen 
worden. Want dat blijft het doel van 
het Halloweenontbijt!

Het leven gaat voort. Het bestuur kijkt 
positief naar de toekomst en blijft ze-

ker niet bij de pakken zitten. We zitten te broeden op 
manieren om de verbinding met jullie te behouden. We 
zullen jullie blijven verrassen… daar kan je van op aan! 

Je hoort nog van ons…

Op dit ogenblik hebben we maar één wens voor ieder-
een: blijf gezond, houd het veilig en vooral blijf met 
elkaar in verbinding… via telefoon, kaartjes, beeldbel 
len, …

Conny – Isabelle – Peter – Wim – Laurent en Geert

VRIENDENKRING ADO ICARUS
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Woonzorgcentrum De Overbron doet een oproep naar 
oude voorwerpen. De bedoeling is niet jullie van oude 
rommel af te helpen, maar wel om te reminisceren. Remy 
wie? Reminiscentie betekent letterlijk ‘het ophalen van 
herinneringen’. 

Onze bewoners met dementie hebben er alle baat bij 
om herinneringen op te halen. Het leidt tot minder 
probleemgedrag en het versterkt de verbondenheid 
tussen zorgverlener en bewoner, het vertraagt de achteruit-
gang van het geheugen en het leidt tot minder depressieve 
klachten.

Daarom starten wij met de aanleg van een bibliotheek met 
oude voorwerpen. Heeft u zelf een voorwerp dat mooie her-

inneringen kan oproepen bij onze bewoners, dan zul-
len wij dat bewaren in één van onze mooie herin-

neringsdozen.

Geef ons een seintje op animatie@deoverbron.be 
of bel ons op 02/266.12.12. 

 Veel dank alvast!

Beste toneelliefhebbers,

Dat rust roest, weten we. Daarom 
dat we bij Rust Roest graag actief 
bezig blijven en van de ene produc-
tie naar de andere toewerken. Maar 
door de huidige omstandigheden 
kunnen we niet anders dan toch 
nog even langer op de pauzeknop 
te drukken. 

We stoppen de plannen voor onze 
volgende productie van maart 2021 
even in de koelkast en wachten af 
tot de coronastorm is gaan liggen. 
We weten niet wat de toekomst 
brengt. We weten wel dat het niet 
meer haalbaar is om tegen maart 
2021 een toneelstuk te kunnen 
brengen.

Ook ons jaarlijks mosselfeest zullen 
we een jaartje moeten overslaan. 
Geen overheerlijke mosselen of 
goudgebakken frietjes in februari 
2021, tenzij u ze thuis zelf maakt. 

We kijken ernaar uit om, zodra het 
virus is ingeperkt en het veilig is om 
terug samen te komen, terug uit de 
startblokken te schieten om een 

nieuwe productie voor te bereiden. 

Tot dan nemen we een verplichte 
rustpauze. Maar niet getreurd… bij 
Rust Roest roesten we niet van een 
klein beetje rust.

Cynthia, Katia, Rony, Sabine en 
Sandra

KONINKLIJKE TONEELKRING RUST ROEST

WOONZORGCENTRUM DE OVERBRON 
ZOEKT OUDE VOORWERPEN

Heb jij nog oude voorwerpen voor ons?
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REPAIR CAFÉ NEDER-OVER-HEEMBEEK

Een Repair Café is een tijdelijk atelier waar je textiel, klein elektro, fietsen, pc’s, smartphones of tablets kunt 
(laten) herstellen. Je leert zelf veel bij, omdat je samen met deskundige reparateurs herstelt. De herstellingen 

zijn gratis, maar je betaalt wel eventuele nieuwe vervangstukken. Een vrije bijdrage mag natuurlijk altijd.  
Die wordt gebruikt om de repairkoffers terug aan te vullen.

Tijdens de reparaties kun je genieten van een drankje of een babbeltje met je buren.

Iedereen welkom op de volgende zondagen in 2021: 
31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei en 27 juni van 14.00 tot 17.00 u.

Buurthuis Nachtegaal, Nachtegaalsweg 18, 1120 NOH  
(de coronavoorschriften zijn van toepassing: maskers, enz.)

Repair Café NOH is op zoek naar:
• reparateurs ‘klein elektro’ (beroepsmensen zijn welkom, maar handige knutselaars  

met hun gereedschap en hun jarenlange ervaring (!) eveneens);
• vrijwilligers  voor de afdeling ‘Snit en Naad’.  

Geïnteresseerd? Contacteer dan Nadine Truggelaar (nadine.truggelaar@lmdq.be of 02/268 33 29)

WEGGOOIEN? NOOIT MEER!

Eén keer per maand kan je op zaterdagen genieten van verhaaltjes in de bib.
Eerst lezen we voor aan de allerkleinsten. Daarna zijn de grotere kinderen aan de beurt.  

Met de grotere kinderen knutselen we ook nog of spelen we en spel.
Na de voorleesmomenten kan je ook boeken uitlenen.

Op zaterdag 16 januari en op zaterdag 17 februari: 
- van 10.30 tot 11.00 u.: 2-4 jaar;
- van 11.30 tot 12.30 u.: 3-6 jaar.

Omwille van de coronamaatregelen werken we met inschrijvingen: 

mail naar info.bibliotheek@brucity.education of bel naar 02 423 53 20.
Bibliotheek Brussel-Laken – filiaal Neder-Over-Heembeek

Maandag en vrijdag van 16.00-19.00 u.  Woensdag van 14.00-17.00 u.
Peter Benoitplein 22, 1120 NOH

VOORLEESUURTJES IN DE BIBLIOTHEEK 
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Village Games
Tijdens de ‘Village Games’ van de Gezinsbond  
Neder-Over-Heembeek trokken gezinnen op  

avontuur in hun eigen buurt.  
Via de Messenger-chatbot kregen ze  

verschillende opdrachten toegestuurd: dingen 
 zoeken of uitbeelden, gekke groepsfoto’s  
doorsturen, denkopdrachten met raadsels.  

Dit leverde enkele pareltjes op!



14

VERENIGINGSNIEUWS JANUARI-FEBRUARI 2021

CHIRO MUTSAARD
CHIROZONDAGEN
Omwille van de coronamaatregelen zijn 
de activiteiten voorlopig enkel voor de 
-12jarigen toegelaten. De activiteiten 
duren maar tot 17.00 uur, omdat de hele 
tijd buiten moet gespeeld worden en het 
snel donker en koud wordt. 
Op 10, 17 en 24 januari 2021 telkens van 
14.00–17.00 u. 
Op 7, 14 en 21 februari 2021 telkens van 
14.00–17.00 u. (of 18.00 u.)
INFO: leiding@chiromutsaard.be Graag 
een seintje voor nieuwe kindjes die eens 
willen proberen, aangezien alles nog wat 
onzeker is omwille van de maatregelen.

www.chiromutsaard.be

OKRA NOH
Het bestuur van OKRA  
Neder-Over-Heembeek heeft door de 
huidige coronacrisis met de daaraan 
gekoppelde veiligheidsmaatregelen nog 
geen concreet zicht op een mogelijke 
bijeenkomst. Iedereen wordt hard ge-
troffen: overheden, vele sectoren, orga-
nisaties, verenigingen... kortom niemand 
blijft gespaard. Wij zullen niet nalaten 
jullie zo snel mogelijk op de hoogte te 
brengen als er opnieuw mogelijkheden 
zijn om elkaar te ontmoeten!
Wij weten dat als IEDEREEN zijn/haar 
steentje bijdraagt, er betere tijden zul-
len komen. Daarom vragen we om mee 
met ons de komende dagen voorzichtig 
te blijven en mee te ‘HOPEN’!
Alleen zijn valt zwaar! Daarom kijken 
we allen zo uit naar een kanteling van 
de huidige situatie…
Ondertussen mag je in moeilijke mo-
menten zeker met het bestuur contact 
opnemen. Een korte babbel kan soms 
helend zijn: 02/268 37 54 of 0479/749 
587 (Christiane Boddin-Crampe) en 
02/248 00 17 (Etienne Beens).
Hierbij de link naar de winnende loten 
van Samana:  https://www.samana.be/
solidariteitsactie-uitslag2020/ 

Onze kerstboodschap: 

Wij wensen jullie allen een ‘Hoop-vol’ 
2021.
Half december zal er een lichtpuntje in 
jullie brievenbus vallen…..
Tot snel!

ARDAPS VZW 
Ardaps moet haar activiteiten met de 
senioren voorlopig uitstellen, omwille 
van de huidige coronamaatregelen. 
We laten jullie tijdig weten wanneer we 
opnieuw samenkomen. Ondertussen 
houdt Ardaps zich bezig met de voedsel-
bedeling in Neder-Over-Heembeek. 
We zijn nog steeds op zoek naar een 
lokaal, alle hulp is hierbij welkom!
INFO: Ernestine Mula via  
ardapsmula@hotmail.com 

DE GEZINSBOND 
Omwille van de coronamaatregelen 
heeft het bestuur van de Gezinsbond 
beslist om in februari geen brunch te 
organiseren.
Omdat het moeilijk is om groepsacti-
viteiten te organiseren, bieden we nog 
steeds enkele buitenactiviteiten aan: 
heb je zin in een wandeling, fietstocht, 
fotozoektocht, speeltuinenwandeling? 
Dat kan steeds met je bubbel, wanneer 
je maar wil. Stuur een mail naar gezins-
bondnoh@hotmail.com voor een exem-
plaar van deze wandeling/fietstocht/
fotozoektocht.

BRUSSELS VOLKSTEJÔETER    
We hebben eindelijk iets om naar 
uit te kijken. Het Brussels Volkstejoêter 
brengt een nieuw stuk, ‘Moeste weite 
wa da’k paas’. Dit is een komedie van de 
Franse auteur Florian Zeller (L’envers du 
décor).
Het stuk gaat als volgt: Wanneer Patrick 
aan zijn vrienden Daniël en Isabel aan-
kondigt om zijn nieuwe jonge vriendin 
Emma voor te stellen, is iedereen het 
erover eens dat dit een goed idee is. 
(Patrick heeft voor Emma zijn vrouw 
Laurence laten zitten, de beste vriendin 
van Isabel) De verschijning van Emma 
echter heeft het effect van een bom in 
de hoofden van Daniël en Isabel. Die 
avond kent vele waarheden.

We zullen begin januari 20 plaatsen 
reserveren. Dit allemaal onder voorbe-
houd van eventuele nieuwe, verlengde 
of verstrengde coronamaatregelen.
Zondag 14 maart 2021 om 14.30 u. 
Plaats: zaal Zinnema, Veeweidestraat 
24-26, 1070 Anderlecht
Prijs: € 12 en € 10 voor leden Gezinsbond 
afdeling NOH (met steun van paspartoe).
Betaling: het juiste bedrag op de rekening 
van de Gezinsbond NOH: BE68 4284 1021 
3134 overschrijven. Indien het stuk niet 
kan doorgaan, wordt het geld terugbe-
taald. 
INSCHRIJVEN: verplicht via e-mail naar 
gezinsbondnoh@hotmail.com of bellen 
naar Christine: 0476 62 07 82. 

LID WORDEN VAN DE  
GEZINSBOND?
Voor 42 euro per gezin ben je bij de 
Gezinsbond aangesloten tot eind 2021 
en geniet je van onze unieke ledenvoor-
delen en diensten. Je ontvangt dan ook 
maandelijks ons gezinsmagazine ‘De 
Bond’ in de bus. En dankzij jouw steun 
kunnen wij de belangen van de Vlaam-
se gezinnen verdedigen.
Lees meer op www.gezinsbond.be. Bij 
de ledenvoordelen ontdek je de talrijke 
voordelen.
Mail je gezinsgegevens door naar  
gezinsbondnoh@hotmail.com en stort 
het lidgeld op rekening van Gezinsbond 
NOH: BE68 4284 1021 3134. We bren-
gen je lidmaatschap dan verder in orde.

HOOFDSTEDELIJKE 
KUNSTACADEMIE
Door de coronamaatregelen zijn onze 
activiteiten jammer genoeg afgelast, 
maar we blijven nog steeds heel actief 
tijdens alle muziek-, theater- en dan-
slessen! In het gebouw van de Peter 
Benoitschool of in GC Nohva hebben 
de leerlingen van de Kunstacademie 
Brussel sinds september het beste van 
zichzelf gegeven en al veel van hun 
talent laten horen! Hiermee willen we 
graag één van onze activiteiten in de 
kijker zetten: vandaag kiezen we voor 
de muziek-en theaterinitiatie.   
Elke week komen kinderen tussen 6 en 
7 jaar samen met Juf Delphine naar de 
Peter Benoit-school voor een uur mu-
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ziek- en theaterinitiatie. Spelenderwijs 
ontdekken ze tijdens deze les de begin-
selen van muziek en theater: er wordt 
gezongen, gedanst, geklapt, gespeeld, 
gelachen en vooral veel gefantaseerd... 
Ze leren toneelspelen en muzieknoten 
zingen aan de hand van spelletjes, klap-
pen ritmen in de handen of op kleine 
slaginstrumenten, zingen leuke liedjes 
en leren hun emoties uit te spreken en 
te vertonen. Gekke smoelen en ver-
kleedkleren zijn hier altijd welkom! Een 
les om vrijheid te geven aan de creatie-
ve zelf dus!  
En als er nog plaats is in één van de 
instrumentklassen (dwarsfluit, gitaar, 
piano of trompet) mogen de kinderen 
zelf een echt instrument leren spelen.   
Plaats: Peter Benoitschool, Driegaten-
straat 2, 1120 NOH (muziek) en  
GC Nohva (theater en dans)
Datum: elke donderdag tussen 16.30  
en 17.30 u.
INFO: www.hoofdstedelijkeacademie.be 

WOONZORGCENTRUM 
DE OVERBRON
TERUGBLIKKEN, MAAR ZEKER 
OOK VOORUITKIJKEN…, DAT 
DOEN WE IN DE OVERBRON 
In januari en februari zetten we het nieu-
we jaar enthousiast en vol goede moed 
in. Bij de start van 2020 hadden we geen 
idee wat er ons boven het hoofd hing. 
En het is nog steeds moeilijk te vatten. 
Het was vanaf maart heel zwaar door de 
uitbraak van corona in ons woonzorg-
centrum. Zowel psychisch als fysiek was 
dit voor bewoners en personeel een bij-
zonder moeilijke periode. Ons personeel 
en vaste jobstudenten zetten hun beste 
beentje voor. Via het Rode Kruis leerden 
we enkele heel enthousiaste vrijwilligers 

kennen en ook via andere kanalen boden 
mensen zich spontaan aan. Voor al deze 
hulp zijn we heel dankbaar. Onze bewo-
ners hebben een aantal mooie activitei-
ten gemist maar dat  zullen we dit jaar 
zeker inhalen: de grote jaarlijkse uitstap, 
de barbecue, ...

Corona heeft ons echter ook geleerd dat 
we onze bewoners niet willen afsluiten 
of isoleren. We investeren meer dan ooit 
in gemeenschappelijke en diverse acti-
viteiten. Ook willen we van De Overbron 
een creatieve en culturele plek maken 
voor heel onze wijk. In normale om-
standigheden staan al onze activiteiten 
open voor alle wijkbewoners. Vandaag 
is dat moeilijk. En toch willen we van-
af de lente ook buiten activiteiten en 
ontmoetingsmomenten organiseren 
die openstaan voor heel de wijk. De 
Overbron wil een open huis zijn én een 
ontmoetingsplek. We willen een cul-
tureel aanbod ontwikkelen voor onze 
bewoners én voor de buurt. In januari 
en februari moeten we nog voorzichtig 
zijn, maar spoedig worden we terug een 
open huis voor alle geïnteresseerden. 
We hopen jullie allen zo spoedig moge-
lijk terug te kunnen ontvangen.

Op donderdag 31 december bieden we 
een extra aperitief aan. Zo sluiten we dit 
vreemde jaar toch mooi af. De nieuw-
jaarsdrink zal dit jaar heel anders verlo-
pen. Een grote nieuwjaarsreceptie met 
familie en vrienden zit er dit jaar helaas 
niet in. Op vrijdag 1 januari zullen be-
woners en personeel samen klinken op 
een coronavrij 2021. Er zal zeker ook 
gespeecht worden

Op 4 januari prikkelen we onze zin-
tuigen ter ere van Wereldbrailledag. 
Nadien volgt traditiegetrouw het drie-
koningenfeest. Wie zal die dag een boon 
ontdekken in de taart en de kroon dra-
gen? Ook dit jaar organiseren we een 
gedichtendag, op 28 januari.

Februari is de maand van de liefde! Op 
14 februari is het Valentijn en dan be-
kijken we een romantische film. Nadien 
steken we de handen uit de mouwen 
voor een spetterend carnaval, hopelijk 
met bezoek van Prins Carnaval. En van-

af 27 februari leggen we onze helpende 
handen in de watten tijdens de Week 
van de Vrijwilliger.

Indien de maatregelen het toelaten, 
programmeren we opnieuw enkele con-
certen en de misvieringen door pastoor 
Yves Lebrun. We gaan zeker verder met 
het videobellen met de studenten van 
het Sint-Jan-Berchmanscollege. Zij ste-
ken onze bewoners een hart onder de 
riem met hun wekelijkse videogesprek-
ken. Ook krijgen we versterking van een 
vrijwilliger van de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg (KVS). We starten daarnaast 
met een wandelclub. Dat laat onze 
bewoners o.a. toe om op vrijdag naar 
de markt te gaan. Op dinsdagnamiddag 
kijken we uit naar meer boeiende bab-
bels over bekendheden zoals Michael 
Jackson of Josephine Baker. Er worden 
nog steeds pannenkoeken en omeletjes 
gebakken, er wordt nog meer gezongen 
en gedanst en er wordt nog veel bingo 
geroepen. 

Bovendien gaan we verder met de uitrol 
van het Tubbe-model dat meer inspraak 
geeft aan onze bewoners. Onze mede-
werkers zetten in op meer participatie 
zodat onze werking wordt aangepast op 
maat van de bewoners. We streven op 
die manier naar een relatiegerichte zorg 
waarbij de bewoner centraal staat.

Tot slot bedanken we iedereen die 
ons het afgelopen jaar gesteund heeft: 
familie en vrienden, vrijwilligers, het 
Lokaal Dienstencentrum Ado Icarus, 
het Gemeenschapscentrum Nohva, de 
Ziekenpastorale, het BOP, de lagere 
scholen uit Neder-Over-Heembeek, 
Maria Assumpta Laken, de KVS, het 
personeel en de Raad van Bestuur van 
De Overbron… Samen zetten we het 
nieuwe jaar 2021 hoopvol in! 
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CONVERSATIEGROEP  
NEDERLANDS 
(onder voorbehoud van 
coronamaatregelen)

Elke maandag van 18.30 tot 20.00 u. 
Elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 u.

Ken je al wat Nederlands maar heb 
je nog wat oefening nodig? Kom dan 
gezellig meepraten over alledaagse 
zaken. Onze vrijwilligers helpen je 
met plezier verder. 

Vanaf 16 jaar - Gratis
Inschrijven via www.gcnohva.be

SPEELWEEK  
KROKUSVAKANTIE 
Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 
2021 van 9.00 - 16.00 u.

Tijdens de krokusvakantie orga-
niseert GC Nohva opnieuw een 
spannende speelweek. Dit keer wis-
selen we sport en spel af met leuke 
wetenschappelijke proefjes. Leef je 
uit in het bos en kruip in de huid van 
een echte wetenschapper. Ga aan de 
slag met kleur- en andere stoffen en 
ontdek via experiment en spel hoe 
wetenschap in alledaagse dingen 
voorkomt.

€70 (basis) // €56 (gezinskorting) // 
€18 (kansentarief)
Inschrijven via www.gcnohva.be

Je kan opnieuw inschrijven 
voor deze cursussen:
IMPRO-ALL-IN
Voorjaar 2021 -  
Elke maandag van 20.30 tot 22.00 u.

Lijkt gezellig samen improviseren 
iets voor jou? Tijdens deze 10-delige 
cursus leer je in een leuke sfeer en-
kele nieuwe improvisatietechnieken 
kennen. Voorkennis is niet nodig, 
iedereen kan het leren. Een open 
geest en zin om wat nieuws te pro-
beren, is het enige wat je nodig hebt.  
€80 euro (basis) - €20 euro (paspar-
toe) 
Door de huidige veiligheidsmaatre-
gelen is deze cursus tijdelijk uitge-
steld. Van zodra het opnieuw kan, 
hervatten we de lessen.

MULTISPORT
Voorjaar 2021 -  
Zaterdag van 11.30 tot 12.30 u.

Stretch, loop, rol, tol, word handig 
met een bal en verhoog je motoriek 
al spelenderwijs tijdens Multisport. 
Deze sportworkshop is toegankelijk 
voor kinderen tussen 6 en 9 jaar.

€70 (basis) // €56 (gezinskorting) // 
17,5 euro (paspartoe)

CREA-ATELIER
Voorjaar 2021 – Woensdagnamid-
dag van 13.30 tot 16.30 u.

In het crea-atelier leef je jezelf 
uit met allerlei nieuwe creatieve 
technieken. We maken eigen kleine 
meesterwerkjes en wisselen dit af 
met leuke spelletjes. Binnen of in de 
natuur. Op het einde van de namid-
dag neemt iedereen trots een werk-
je mee naar huis. Elke woensdag 
nieuwe uitdagingen.
Het crea-atelier is toegankelijk voor 
kinderen tussen 6 en 12 jaar
€80 euro (basis) // €64 euro (gezins-
korting) // €20 euro (paspartoe) 
Inschrijven via www.gcnohva.be .

TIME FOR TEA 
(onder voorbehoud van  
coronamaatregelen)
Elke laatste vrijdag van 17.00 tot 
19.00 u.

Elke laatste vrijdag heet een andere 
gastvrouw je welkom om van haar 
specialiteit te proeven en samen te 
genieten van een gezellige babbel. 
=> Inschrijven verplicht tijdens de 
coronaperiode
· 26 februari van 17.00 tot 19.00 u.: 

IJzerkruidthee met gastvrouw  
Annemie en atelier over biologi-
sche tandpasta

SAVE THE DATE:  
WINTERFEEST
Zaterdag 6 februari 2021  
van 16.00 tot 19.00 u.

Peter Benoitplein en de Versail-
leswijk
Heb je een warme boodschap 
of drijf je de temperatuur graag 
(letterlijk) de hoogte in met een 
kaarsje? Dan nodigen we jou uit 
om samen 2021 in te zetten.
Meer info volgt binnenkort. Hou 
de Facebookpagina en de web-
site van GC Nohva (en wie weet 
ook je brievenbus ...) in de gaten.

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - JANUARI-FEBRUARI 2021

Info & inschrijvingen: Peter Benoitplein 22 - 1120 Neder-Over-Heembeek - 02 268 20 82 - gcnohva@vgc.be - www.gcnohva.be - tickets.vgc.be/nohva


