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Editoriaal
Nu de vaccinaties op kruissnelheid gekomen zijn, hangt er duidelijk optimisme 
in de lucht. Het ziet ernaar uit dat er heel wat meer mogelijk zal zijn dan vorig 
jaar. En dat blijkt ook uit deze UilenSpiegel die bruist van de activiteiten die tij-
dens de zomervakantie in Heembeek-Mutsaard zullen plaatsvinden. 

Grootschalige 11-juli-vieringen zijn nog niet aan de orde, maar 11 juli zal niet 
onopgemerkt voorbijgaan, daar zorgen ’t Hiembeiks Kotteer en GC Nohva voor. 

Neder-Over-Heembeek is een nieuwe culturele hotspot rijker met het groen-
theater in WZC De Overbron. Met tal van culturele activiteiten wordt dit groen-
theater ingewijd.

Om naar uit te kijken: in de tuin van Lendrik wordt een heuse opera opgevoerd 
met topacteurs Stefaan Degand en Karlijn Sileghem, en met de jonge talenten 
Esther Kouwenhoven en Lars Corijn.

Wie via boeken wil wegdromen, vindt in deze UilenSpiegel tips voor groot en 
klein. 

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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Leg eens kort uit waar Rigoletto over 
gaat? 

“In onze voorstelling beginnen we bij 
het einde van Verdi’s oorspronkelijke 
opera. Het personage Rigoletto staat 
hier met een lijkzak in een bootje. Hij 
denkt dat er iemand in die zak zit die 
hij in opdracht heeft laten vermoor-
den, maar ontdekt dat het iemand 
anders is. Iemand die hem zeer dier-
baar is. In zijn verwarring probeert hij 
de gebeurtenissen te reconstrueren 
die tot dit noodlot hebben geleid.“

“Rigoletto is een nar die aan het deca-
dente hof van een losbandige koning 
werkt. Vanuit zijn rol als nar lacht en 
spot hij met iedereen. Tegelijkertijd 
voelt hij zich ook erg alleen. Niemand 
heeft hem écht graag, zowel de koning 
als het hof niet. Bovendien ziet hij ook 
zichzelf niet graag. Zowel innerlijk 
als uiterlijk vindt hij zichzelf een heel 
lelijk mens. Dat wil hij voor één dier-
baar persoon halsstarrig verbergen, 
uit angst dat zij zal zien hoe lelijk hij is. 
Een explosieve situatie met alle gevol-
gen van dien.”

Het is een oude opera, wat maakt het 
dat jullie dit willen spelen? Waarom 
zouden de mensen in deze tijd dit nog 
moeten zien? 

“Bij ons gezelschap, DESCHONE-
COMPANIE, is de vorm en de manier 
waarop we het doen zeer belangrijk. 
De vorm zorgt voor de inhoud. We 
werken altijd met een mix van opera 
en theater. Italiaanse aria’s worden op 
het podium vertaald naar spreektaal, 
waardoor de universele thema’s van 
de oude voorstelling helder worden 
en meteen tot de verbeelding van het 
publiek spreken.”

“Zo is het personage Rigoletto bijvoor-
beeld iemand die veel klappen krijgt 
in de wereld waarin hij leeft. Dat zorgt 
ervoor dat hij vanuit egoïsme begint te 
handelen en hij vreselijke dingen doet 
in functie van zijn eigen geluk. Hoewel 
het stuk in 1832 werd geschreven, is 
dat gegeven zeer herkenbaar in onze 
wereld vandaag. Individualisme en het 
blinde streven naar het eigen geluk 
zijn thema’s die allicht voor velen her-
kenbaar zijn.”

“Voor deze voorstelling hebben we 
ons gebaseerd op de theatertekst Le 
Roi s’amuse van Victor Hugo, waar 
Verdi later zijn wereldberoemde opera 
op baseerde. Wij gaan met Hugo terug 
naar de inhoudelijke basis, en gebrui-
ken de prachtige muziek van Verdi om 
het verhaal kracht bij te zetten.”

Kan je wat meer vertellen over de 
cast? Die oogt indrukwekkend. Hoe 
was het om als jong theatercollectief 
samen te werken met al die ervaring?

“We werken enerzijds met twee jonge 
zangers, Esther Kouwenhoven en Lars 
Corijn. Beiden zijn ongelofelijk geta-
lenteerde operazangers die virtuoos 
aan de slag gaan met Verdi’s aria’s. 
Daarnaast kunnen we rekenen op 
twee ervaren acteurs Stefaan Degand 
en Karlijn Sileghem.”

“Bovendien was ook de samenwerking 
met Comp. Marius zeer belangrijk. 
Waas Gramser en Kris von Trier zijn 
ervaren tekstbewerkers die al jaren 
in het vak zitten. Zij hebben ons ook 
in contact gebracht met Stefaan en 
Karlijn. Het is zeer aangenaam om 
met al die ervaring te mogen werken. 
Stefaan heeft als acteur bijvoorbeeld 
ook een achtergrond in zang en opera, 
dat zorgt voor een mooie interactie 
met Esther en Lars. We hebben ook 
het gevoel dat we met deze cast ons 
vormexperiment nog verder kunnen 
doordrijven.”

Jullie speelden ondertussen al op 
heel veel plekken. Je bent zelf van 
Brussel, hoe voelt het om in Ne-
der-Over-Heembeek te spelen. Een 
thuismatch? 

Neder-Over-Heembeek voelt voor mij 
niet écht aan als Brussel. Het dorpse 
gevoel is er nog sterk aanwezig. Fijn 
dat die plekken in Brussel ook kunnen 
bestaan. Ik kwam vorige zomer naar 
Film en Ville bij GC Nohva en vond het 
supergezellig! Zelf woon ik in Ander-
lecht, dus het is leuk dat ik eens met 
de fiets naar het werk kan!

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 1 juli 
via de ticketwebsite van GC Nohva: 
https://tickets.vgc.be/nohva

Auteur: Raphaël Vandeweyer

Opvoering Rigoletto in Neder-Over-Heembeek
Wouter Deltour leidt samen met regisseur Tom Goossens DESCHONECOMPANIE. 

Ondertussen maakten ze, na Don Juan, Così en Le Nozze, een vierde voorstelling: Rigoletto.
Deze zal op 13 augustus om 20.00 uur in de tuin van GC Nohva opgevoerd worden.
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‘Omdat ik Vlaming ben …’

En nog zoveel andere Vlaamse lied-
jes om mee te brullen, zo gaan we 
op zaterdag 10 juli onze Vlaamse 
feestdag vieren.

Covergroep ‘Tom de Bie & de Imkers’ 
brengt een mix van liedjes. Ambian-
ce verzekerd!

Plaats van het gebeuren: op het ter-
ras van ’t Hiembeiks Kotteer,  
Frans Vekemansstraat 131,  
1120 NOH. Wij openen de poort om 
15.00 u. en het optreden is voorzien 
om 16.00 u.

Ja, ik hou van u, ik hou van u, ik hou 
van u …

11-JULI-VIERING. MUZIEK, MAESTRO!
’t Hiembeiks Kotteer i.s.m. GC Nohva

Opgelet! Omwille van COVID-19 mogen er maar 100 personen (zittend aan 
tafels van 4) aanwezig zijn. Inschrijven is dus VERPLICHT!!!

Dit kan bij GC Nohva via https://tickets.vgc.be/nohva of via gcnohva@vgc.be

Insifon, festival rond Frans en Belgisch  
poppentheater van de Compagnie du Théâtre 

Royal Les Cœurs de Bois.
Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021, van 14.00 tot 
18.30 u. in het Meudonpark in Neder-Over-Heembeek. 

EN NOG MEER ZOMERSE 
ACTIVITEITEN…

Hello Summer, van 5 tot 8 augustus  

SUMMER POP
Versailles,

www.hellosummer.be
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12 dagen lang zullen Neder-Over- 
Heembeek en Woonzorgcentrum  
De Overbron het centrum van de 
cultuurbeleving zijn. Naast alle  
bewoners van WZC De Overbron, 
zijn heel onze wijk, de buurtbewo-

ners en alle familieleden uitgeno-
digd voor de festiviteiten met mu-
ziek, theater en een zomerbar.  
Laat dit de start zijn van een heerlij-
ke tijd in ons Woonzorgcentrum en 
in onze wijk.

De voorstellingen vinden dagelijks 
plaats tussen 14.00 en 16.00 u.  

Op maandag 16 augustus openen 
we met schlagerkoning Jo Vally. 
Daar zal in Neder-Over-Heembeek 
en omstreken nog lang over nage-
praat en van genoten worden. 

Op dinsdag 17 augustus brengen 
Maaike Neuville en Roy Aernouts 
‘Op een bankje, op een dag’, een 
voorstelling in samenwerking met 
de Koninklijke Vlaamse Schouw-
burg (KVS). Topacteurs te gast in De 
Overbron. Woensdag 18 augustus 
is het tijd voor Muziektheater Ben 
& Mo. Op donderdag 19 augustus 
is er een poëzienamiddag met de 

WZC De Overbron als cultureel kruispunt:  
buurtfeesten in de tuin

Deze zomer stelt het WZC De Overbron zijn vernieuwde tuin voor. Met de aanleg van een groentheater  
zetten we voluit in op cultuur. Dit konden we realiseren met de steun van Vlaams minister  

Benjamin Dalle. Nu de werken afgerond zijn, vieren we met een Zomerfestival van maandag 16 tot  
vrijdag 27 augustus de opening: De Zomer van de Vrijheid. Dit festival kadert in het StaycationBXL-project  

van de VGC met steun van Collegeleden Gatz, Van den Brandt en Smet. 

Jo Vally

Maaike Neuville
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Dichters van Wacht. Brusselse dich-
ters Claude Lammens en Gertjie 
Bryssinck zullen in den hof van De 
Overbron powezee declameren. 
Deze activiteit organiseren we i.s.m. 
de Stad Brussel.

Op vrijdag 20 augustus krijgen we 
een akoestisch concert van Red Ze-
bra met frontman Peter Slabbynck. 
Op zaterdag 21 augustus mogen 
we de Chapulines verwelkomen die 
traditionele Mexicaanse muziek 
brengen. Vervoeg ons ook op zon-
dag 22 augustus voor een optreden 
van het strijkkwartet van Brussels 
Philharmonic met Cristina Constan-
tinescu, Gillis Veldeman, Mihai Co-
cea en Julius Himmler. Zij brengen 
klassieke muziek die ons zo in de 
zevende hemel brengt. Op maandag 
23 augustus mogen we weer i.s.m. 
KVS een topacteur ontvangen: Bruno 
Vanden Broecke brengt de mono-
loog Socrates. 

Je gelooft het of niet, maar Ne-
der-Over-Heembeek mag op dins-
dag 24 augustus de enige echte en 
grote Margriet Hermans ontvangen. 
Margriet Hermans brengt een prach-
tig zangoptreden waar elkeen van 
zal genieten. Woensdag 25 augustus 
is het weer aan Brussels Philharmo-
nic met een duo viool en contrabas, 
gebracht door Stefanie Van Backlé 
en Simone Luce. En op donderdag 
26 augustus treedt het kamermuzie-
kensemble Oxalys op. Opnieuw top-

kwaliteit verzekerd. Tot slot brengen 
we op vrijdagnamiddag 27 augustus 
dé ambiance muziekgroep Zakdoek. 
Dat wordt een schitterende afsluiter.

Er is voor elk wat wils. Kom dus ze-
ker met ons meevieren!

Alle buurtbewoners zijn welkom 
tijdens deze gratis activiteiten. In de 
zomerbar kan je terecht voor een 
drankje.

Het volledige programma vind je op 
onze website: deoverbron.be/agen-
da. Volg WZC De Overbron op Face-
book om op de hoogte te blijven van 
de aangekondigde voorstellingen.

Tijdens deze feestelijkheden stellen 
wij ook de werking aan het ruime 
publiek voor: het kookatelier, het 
creatief atelier, Samen Zingen, zit-
gymnastiek, sjoelbak en de wandel-

club. De bewoners bereiden alvast 
een expositie voor met verhalen 
over het leven en met eigen colla-
ges.

Met deze culturele 12-daagse wil-
len we vooral aantonen dat het 
goed wonen en leven is in WZC De 
Overbron. We willen van De Over-
bron een waar kruispunt maken in 
onze wijk. Waar elkeen elkaar kan 
ontmoeten en genieten van het sa-
menzijn.

Margriet Hermans

Muziekgroep Zakdoek

Kamermuziekensemble Oxalys.
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Wij hervatten stapsgewijs onze werking. Uiteraard volgens 
de adviezen van onze sector. Een echte doorstart voorzien 
we in september.  Weldra volgt onze nieuwsbrief met 
meer info hierover.
Maar de maanden juli en augustus zullen meer dan ‘sma-
ken’. 
Nieuwsgierig? 
- Bubbel-zomerfeest, zelf papier maken, breien, stoelen 

pimpen, 2x per week bougeren op het plein, wandelen, 
koffiekletstafels in den ‘hof’, dessertennamiddag… ja 
zelfs een JEF-dagje zit erin. 

- Maar ook een bezinningsmomentje… voor allen die er 
niet meer bij kunnen zijn!

Wij blijven voor jullie heel de maand juli en augustus 
open.
Heb je een vraag over zorg, ondersteuning bij het poetsen, 
boodschappen doen, over wat dan ook?
Weet dat je dan bij het Lokaal Dienstencentrum ADO Ica- 
rus moet zijn! 
Samen met collega Kris Laenens zorgen we voor een ant-
woord op maat.
Info? 0471 200 131
Zonnige groeten en blijf voorzichtig…

Wij kunnen met plezier en met 
dank aan al onze vrienden vertel-
len dat we met de opbrengst van 
ons  Frit-Fret-Festijn (take away) al 
aan 5 mensen een beeldbeltablet 

in bruikleen hebben kunnen geven! Een dikke dankjewel 
aan Patrick Verbelen om ons hiermee op weg te helpen. Blijf 
ons volgen want we hebben nog heel wat in petto. 

Digitale groeten vanwege de Vriendenkring LDC ADO Icarus 
Neder-Over-Heembeek.

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum

Bestemming: Bib!
Kinderen kunnen in de bibliotheek een reispas met zes 
leestrips afhalen, waar telkens een genre bij hoort. We da-
gen jullie dus uit om zes boeken te lezen. Voor elk gelezen 
boek krijg je een stempel in je reispaspoort. Als je zes stem-
pels hebt, krijg je een prijs!

Openbare Bibliotheek  
Brussel-Laken 

BIB-AAN-HUIS

Ben je (tijdelijk) niet meer zo mobiel en woon je in Laken of 
Neder-Over-Heembeek? Geraak je moeilijk in de bibliotheek, 
maar zou je graag boeken lenen?  
Je kan vanaf nu boeken bestellen en thuis laten leveren.  
Onze collega Jef brengt ze aan huis met onze bakfiets.

Hoe werkt de Bib-aan-huis?

1. Contacteer ons via mail: info.bibliotheek@brucity.education of 
telefoon 02/423 53 20

2. Vertel ons welke boeken of dvd’s je wil lenen (titel en auteur).  
Geen specifieke auteur? Geef je favoriete genre door en we 
zoeken voor jou enkele boeken uit. Kies maximaal 15 werken.

3. Jef maakt een afspraak met jou om de boeken te brengen.

4. Je mag de boeken 5 weken uitlenen. Daarna maken we een 
nieuwe afspraak om ze op te halen.

Je hebt een geldige bibliotheekkaart nodig. We kunnen deze ook van 
op afstand maken. Contacteer ons voor meer informatie over een 
lidkaart.

Heb je inspiratie nodig?  
Bekijk onze catalogus: https://brussel-stad.bibliotheek.be/Ee
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Haal je reispas af, ga mee 
op leestrip en win!

bib!

VOOR IEDEREEN TUSSEN 3 EN 18 JAAR 
LEESTIPS VIND JE OP WWW.BOEKENZOEKER.BE

Bestemming:
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beiks Kotteer, Frans Vekemansstraat 
131 op ma-wo-do-vr 19.00-22.00 u. 
en zo 10.00-22.00 u.

VOORUITBLIK OP SEPTEMBER

AUTOLOZE ZONDAG
Tijdens de autoloze zondag op 19 
september mogen de kinderen tot 
12 jaar rondjes rijden in een go-kart 
op een afgesloten parcours op de 
speelplaats van Familia. Voor de 
kleuters zal er een hindernissenpar-
cours zijn waar ze met hun fietsje 
of driewieler kunnen rijden. De 
kleintjes kunnen zich uitleven op het 
springkasteel. Deze activiteit is mo-
gelijk gemaakt met de steun van de 
Stad Brussel.
Datum: 19 september 2021 van 
10.00-19.00 u.  
Plaats: Frans Vekemansstraat 131, 
NOH 
Prijs: gratis

’T HIEMBEIKS KOTTEER
Omwille van COVID-19 werd er 
spijtig genoeg beslist om de Dolle-
DorpsDagen weer een jaartje uit te 
stellen. 
Maar niet getreurd. ’t Hiembeiks 
Kotteer wil toch enkele activiteiten 
organiseren om het leed wat te ver-
zachten. 
Zo zijn we van plan om op zaterdag 
28 augustus een KUBB-tornooi te 
houden en op zondag 29 augustus 
een Pressconcours te organiseren. 
Voor de kleintjes zal er een spring-
kasteel staan en een schminkstand.
Datum: op zaterdag 28 en zondag 29 
augustus 2021  
Plaats: op de parking en het gezel-
lige terras van ’t Hiembeiks Kotteer, 
Frans Vekemansstraat 131, NOH 
INFO: Meer info volgt nog. Hou onze 
Facebookpagina goed in het oog en 
dat weekend vrij!!!!

VERENIGINGSNIEUWS JULI-AUGUSTUS 2021

OKRA NOH
Hopelijk gaat alles goed? Wij den-
ken vandaag al aan morgen. Stille-
tjesaan vliegen we de zomer in…
Als de versoepelingen het toelaten, 
kunnen we elkaar ontmoeten op 
woensdag 4 augustus. Uiteraard 
krijgen jullie hiervoor nog een per-
soonlijke uitnodiging. Nieuwsgierig? 
Dat is gezond.
Ondertussen blijven Christia-
ne Boddin-Crampe 02/2683754 
-0479/749587 en Etienne Beens 
02/248 00 17 ter beschikking voor 
een babbeltje...

Wij blijven in verbinding!    

KWB-NOH EN  
GEZINSBOND-NOH 
I.S.M. ’T HIEMBEIKS KOTTEER

DE DOOS VAN PANDORA
Durf jij de doos van Pandora te ope-
nen? Vind jij de oplossingen van de 
diverse raadsels en puzzels? 
Naast teamspirit, stressbestendig-
heid, kalmte en gezond verstand kan 
ook wat logisch denkvermogen voor 
dit spel geen kwaad.  
De doos mag geopend worden met 
een ploeg van maximum 6 personen 
en je krijgt maximum 2 uur de tijd 
om de code te kraken.   
Dus wees er tijdig bij en reserveer je 
ruimte en uur. Fun gegarandeerd!
Datum: op zondag 22 augustus 2021 
wordt de doos van Pandora geopend 
om 10.30 u., 13.00 u., 15.30 u. en om 
18.00 u. en dit in 3 verschillende 
ruimtes.  
INFO: Wil je het uitproberen? Schrijf 
je dan in via gezinsbondnoh@hot-
mail.com en reserveer je coronavrije 
ruimte in ’t Hiembeiks Kotteer,  
Frans Vekemansstraat 131, 1120 NOH.

GEZINSBOND
PLEIN AMBIANCE
De Gezinsbond NOH staat als trou-
we partner van Living en Ville weer 
paraat met Plein Ambiance op het 
Peter Benoitplein met allerlei spel-
letjes en een springkasteel. Hopelijk 
bruist het plein weer met het jong 
volk.
Datum: op woensdag 14 juli 2021 
van 14.00-17.00 u.   
Plaats: Peter Benoitplein, NOH 
Prijs: gratis

ZWERFVUILACTIE
Eén keer per maand tussen juni en 
september trekken we er met onze 
grijper op uit om onze omgeving 
weer proper te maken. Ondertussen 
tikken de stappen weer aan op onze 
stappenteller en kunnen we een 
babbeltje slaan met elkaar. Je mag 
je eigen grijper meebrengen als je 
die hebt. Je kan ééntje reserveren 
als je een mailtje stuurt. Breng ook 
enkele vuilniszakjes mee
Datum: op zondag 25 juli 2021 van 
14.00-16.00 u., op zaterdag 21 au-
gustus 2021 van 10.00-12.00 u., op 
zondag 12 september 2021
Plaats: afspraak op het Peter Benoit-
plein, NOH 
INFO: gezinsbondnoh@hotmail.com, 
ook om een grijper te reserveren

FOTOZOEKTOCHT
De Gezinsbond NOH heeft samen 
met de KWB NOH een kleine foto-
zoektocht in elkaar gestoken die 
door de straten van NOH loopt. De 
wandeling is een kleine 3 km en 
goed te doen voor gezinnen met 
kinderen. De foto’s staan in volgorde 
van het parcours. Hou je ogen goed 
open en hopelijk vind je alle foto’s.  
Datum: van 1 juli t.e.m. 30 septem-
ber 2021 
Startplaats: Peter Benoitplein, NOH
INFO: Je kan een formulier aanvra-
gen via gezinsbondnoh@hotmail.
com of een papieren versie afhalen 
bij GC Nohva, Peter Benoitplein 22, 
tijdens kantooruren of in ’t Hiem-
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1921-2021: 100 JAAR, 
IN WEL EN WEE
HET WATERDICHT HUWELIJK
Een folkloristisch evenement voor 
de inwoners van Brussel-Stad, Ha-
ren, Laken en Neder-Over-Heem-
beek. Met Brusselse hapjes en 
drankjes.
Datum: zaterdag 3 juli van 14.00-22.00 u. 
Plaats: Becokaai, Havenlaan 1,  
1000 Brussel 
Prijs: gratis 
INFO: https://www.100ansdevies-
communes.be/nl/

ARTISTIEKE WANDELINGEN
Tijdens geleide wandelingen in de 
drie voormalige gemeenten (Haren, 
Laken, Neder-Over-Heembeek) 
leggen kunstzinnige wandelaars 
hun indrukken vast door middel van 
fotografie, tekeningen, cyanotopie, 
geluidsopnamen, … . De resultaten 
worden in het najaar in de betrok-
ken gemeente tentoongesteld. 
Datum: de wandelingen in Ne-
der-Over-Heembeek vinden plaats 
op zaterdag 24 juli, woensdag 4 
augustus en zondag 8 augustus, tel-
kens van 12.30-16.30 u. 
De wandelingen zijn langer dan 8 
km en daarom zijn kinderen onder 
de 12 jaar niet toegelaten. 
Plaats: afspraak aan tramhalte 
Braambosjes om 12.20 u. stipt.  
Prijs: gratis 
INFO: inschrijven via https://
www.100ansdeviescommunes.be/nl/
activiteiten/geleide-wandelingen/ of 
telefoneren naar 02 318 64 70

OPEN ZEESCOUTS  
ROODBAARD 
Tijdens de speelweken ‘Superhelden 
van de planeet’ zullen onze kinde-
ren plastiek uit het water vissen met 
de kano’s van Open Zeescouts Rood-
baard. Wil je er zelf ook eens per 
kano op uittrekken? (Vrienden)Groe-
pen & verenigingen die graag het 
water opgaan, kunnen altijd terecht 
bij de Brusselse Zeescouts Rood-
baard voor de verhuur van kano’s.  
INFO: neem contact op via el.rood-
baard@gmail.com of ga naar de 
website  https://www.roodbaard.
be/?page_id=2892  

WOONZORGCENTRUM 
DE OVERBRON
HET WORDT EEN MOOIE,  
SPORTIEVE ZOMER 
Zoals we reeds aankondigden, wil 
De Overbron een duofiets aankopen. 
Daarvoor organiseren we in de tuin 
een ludieke actie. Je kan ons per ge-
fietste kilometer op de hometrainer 
sponsoren. Eén van onze beste wiel-
renners in het peloton is trouwens 
Desiré. Hij is de oudste bewoner van 
De Overbron en hij fietst wekelijks 
heel wat kilometers op de hometrai-
ner. We vierden op 25 juni zijn 100ste  
verjaardag, een dag met veel mu-
ziek en een heerlijk barbecuefestijn.

Op zaterdag 26 juni zijn de renners 
van de Tour de France gestart en 
dan verwelkomen we de verslagge-
ving van Michel Wuyts en José De 
Cauwer. Heerlijk gemoedelijk samen 
de etappes volgen. En ook specu-
leren en napraten natuurlijk. We 
organiseren een pronostiek waarbij 
de winnaars bonnetjes voor een 
consumptie in de cafetaria kunnen 
winnen. 

Maar eerst het EK voetbal dat al 
gestart is, wanneer u dit leest. Net 

zoals de Rode Duivels, spelen de 
bewoners zitvoetbal. Geen echte 
competitie, maar wel een moment 
om de benen te strekken. 

En wanneer op zondag 11 juli de 
laatste match wordt gespeeld, vie-
ren we de Vlaamse feestdag. Dat 
doen we met muziek van Jos & Na-
dine. Dit koppel brengt liedjes uit 
de oude doos. Dat wordt weer volop 
meezingen.

In juli starten wij met een tweewe-
kelijks ‘Samen Lezen’ onder leiding 
van vrijwilliger Lutgard. Zij zal 
telkens één verhaal voorlezen aan 
de geïnteresseerde bewoners. Een 
kopje koffie en een koekje kunnen 
daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Rekening houdend met de wensen 
van de bewoners, zullen we de ca-
fetaria twee namiddagen per week 
openhouden. Niet alleen op zater-
dag, maar ook tijdens de week zal 
de bar één dag openen. Raadpleeg 
onze website voor meer informatie: 
deoverbron.be/bezoek.

We blijven plastic dopjes verzame-
len. Iedere laatste vrijdag van de 
maand vind je een container met 
het logo van De Overbron op het 
marktplein. Verzamel je mee? Jouw 
bijdrage helpt namelijk niet alleen 
de opleiding van een blindengelei-
dehond. Het woonzorgcentrum dat 
het meeste dopjes inzamelt, wint 
een muzikale verwennamiddag.

Afspraak op vrijdag 30 juli en 27 
augustus op het Peter Benoitplein. 
Of deponeer ze in de container aan 
het onthaal in WZC De Overbron. 
Kijk dus uit je doppen!
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Een tijdsbeeld

De teletijdmachine van professor 
Barabas brengt ons terug naar het 
einde van de jaren dertig van vori-
ge eeuw. Het archiefbeeld is hier 
een voorbeeld van. Wie kan zich 
dat nog herinneren? 

Een grafisch vormgever benadruk-
te het logo van de Erfgoedbank 
Heembeek-Mutsaard door een 
kleurenschakering aan te brengen. 
Een guitige kleuter, die beweging-
loos en in de dresscode van die 
tijd, naar het vogeltje in de lens 
kijkt. Zijn vader leunt tegen de 
deur van het café In ’t Huis ten Hal-
ve. Deze archieffoto is opgenomen 
in de Erfgoedbank Heembeek–
Mutsaard, identificatienummer 
1884.

Het erfgoedteam (zie Uilenspiegel 
maart-april 2021, pagina 8) werkt 
in de luwte verder. Eén van onze 
doelen blijft om alle digitale infor-
matie van Heembeek-Mutsaard 
ingezoomd.be, veilig, beschermd 
en aangepast, online op de  
Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard 
te zetten tegen 31 december 2021. 
Ongeveer 35 procent is reeds ge-
realiseerd.

Dank aan Frans Coomans en Patri-
cia Ceulemans, met de steun van 
de partners.

Jean-Pol Van Steenberghe

ERFGOEDKLAPPER

Als je wil meewerken aan het verder uitbouwen van de Erfgoed-
bank Heembeek-Mutsaard, neem dan contact op met GC Nohva 

waar je al je materiaal kan laten inscannen.

Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard - Peter Benoitplein 22
1120 Neder-Over-Heembeek

Tel. 02 2682082 - patricia.ceulemans@vgc.be

HEEMBEEK-MUTSAARD

Foto: Collectie Georgette Vanhamme
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LIVING EN VILLE
Living en Ville heeft voor jou weer heel wat in petto deze 
zomer! Neem dus zeker een kijkje op de Facebookpagi-
na: www.facebook.com/livingenville, op de website van 
GC Nohva: www.gcnohva.be/activiteiten of vraag een 
flyer van de activiteiten (kinderen/volwassenen/ sport of 
creativiteit) die jou interesseren.

OVERZICHT JULI
Juli tot september Fotozoektocht (doorheen NOH)

ZO 4 JULI 
09.00-16.00 u. Balade Brocante (NOH en Mutsaard) 
14.00-15.30 u. Labo Magik - inschrijven verplicht
MA 5 JULI 
14.00-16.30 u. Pimp je stoel - inschrijven verplicht
DI 6 JULI 
10.30-11.30 u. Bougeer mee!
14.00-16.30 u. Pimp je stoel - inschrijven verplicht
WOE 7 JULI 
14.00-15.00 u. Bibliotheken Racontent - inschrijven ver-
plicht
14.00-16.00 u. Pétanque en Volksspelen (Meudonpark)
15.00-17.30 u. Player de Play 
15.00-18.00 u. Play & Sport
17.00-18.00 u. Basta Corona - (Voor de Sint-Niklaaskerk)
DO 8 JULI 
10.30-11.30 u. Bougeer mee!
ZO 11 JULI 
12.30-15.00 u. Play & Sport
DI 13 JULI 
10.30-11.30 u. Bougeer mee!
15.00-17.00 u. Player de Play
20.00-21.00 u. Algho Jogging (start op Peter Benoitplein)
WOE 14 JULI 
14.00-17.00 u. Plein Ambiance
14.00-17.00 u. Play & Sport
14.00-16.00 u. Pétanque en Volksspelen (Meudonpark)
17.00-18.00 u. Basta Corona - (Voor de Sint-Niklaaskerk)
DO 15 JULI 
10.30-11.30 u. Bougeer mee!
MA 19 JULI 
14.00-16.30 u. Pimp je stoel  - inschrijven verplicht
DI 20 JULI 
10.30-11.30 u. Bougeer mee!
DI 20 JULI 
14.00-16.30 u. Pimp je stoel - inschrijven verplicht
WOE 21 JULI 
09.00-16.00 u. Balade Brocante (NOH en Mutsaard)
ZO 25 JULI 
14.00-16.00 u. Move & Pick up (start op Peter Benoitplein)
DI 27 JULI 
20.00-21.00 u. Algho Jogging (start op Peter Benoitplein)

OVERZICHT AUGUSTUS

DI 3 AUG 
10.30-11.30 u. Bougeer mee! 
WOE 4 AUG 
14.00-15.00 u. Bibliotheken Racontent - inschrijven ver-
plicht
DO 5 AUG 
10.30-11.30 u. Bougeer mee!
VRIJ 6 AUG 
15.00-17.00 u. Player de Play
MA 9 AUG 
14.00-16.30 u. Pimp je stoel - inschrijven verplicht
DI 10 AUG 
10.30-11.30 u. Bougeer mee!
15.00-17.00 u. Player de Play
14.00-16.30 u. Pimp je stoel - inschrijven verplicht
20.00-21.00 u. Algho Jogging (start op Peter Benoitplein)
WOE 11 AUG 
10.00-13.00 u. Labo Magik Special - inschrijven verplicht
DO 12 AUG 
10.30-11.30 u. Bougeer mee!
DI 17 AUG 
10.30-11.30 u. Bougeer mee!
DO 19 AUG 
10.30-11.30 u. Bougeer mee! 
VRIJ 20 AUG 
14.30-17.00 u. Player de Play
ZA 21 AUG 
10.00-12.00 u. Move & Pick up (start op Peter Benoitplein)
DI 24 AUG 
10.30-11.30 u. Bougeer mee!
14.00-16.00 u. Bingo Loco
20.00-21.00 u. Algho Jogging (start op Peter Benoitplein)
WOE 25 AUG 
15.00-17.30 u. Player de Play
DO 26 AUG 
10.30-11.30 u. Bougeer mee!
VRIJ 27 AUG 
21.00-23.00 u. Film en Ville  
(in openlucht bij Mariënsteenzaal)
ZO 29 AUG 
09.00-16.00 u. Balade Brocante (NOH + Mutsaard)
DI 31 AUG 
10.30-11.30 u. Bougeer mee! 

De activiteiten van Living en Ville zijn altijd gratis en 
vinden meestal plaats op het Peter Benoitplein, tenzij 
anders vermeld.
Voor activiteiten met beperkte plaatsen, is inschrijven 
verplicht.
Bij regenweer gaan sommige activiteiten binnen door. 
Check www.gcnohva.be/activiteiten

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - JULI-AUGUSTUS 2021
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SPEELWEKEN JULI
Superhelden van de planeet
Speelweek I (mini + maxi)
Do 1 tot vrij 2 juli 09.00-16.00 u. 

Speelweek II (mini + maxi)
Ma 5 tot vrij 9 juli 09.00-16.00 u. 
Voor 4-12 jarigen
GC Nohva, Peter Benoitplein 22, NOH
Speelweek I €28, speelweek II €70, kansentarief en  
gezinskorting mogelijk.

TAAL- EN SPEELWEEK AUGUSTUS
Helden van de stad
Ma 23 tot vrij 27 augustus 9.00-16.00 uur.  
Taal- en speelweek (mini + maxi) 
Tijdens deze taal- en speelweek ‘Helden van de stad’ 
maken we kinderen bewust van hun kracht, evenwicht 
en lichaamscontrole. Ze worden ware superhelden 
die hun eigen snelheid, lenigheid, klimtechnieken en 
coördinatie ontdekken en ontplooien. Tegelijkertijd 
prikkelen we je kind met leuke Nederlandse taalstimu-
leringsactiviteiten.

Ga van 23 tot 27 augustus mee op avontuur terwijl je 
je Nederlands oefent. De ideale voorbereiding op het 
nieuwe schooljaar!

Inschrijven kan vanaf 21 juni  
Voor 4-12 jarigen 
GC Nohva, Peter Benoitplein 22, NOH 
€70, kansentarief en gezinskorting mogelijk.

OPERA: Rigoletto – DESCHONECOMPANIE

Vrij 13 augustus om 20.00 u. 
Rigoletto, de hofnar van de koning, staat met een lijkzak 
in een bootje. In de zak zit niet wie hij in opdracht wilde 
laten vermoorden. In zijn verwarring probeert hij de ge-
beurtenissen te reconstrueren die tot dit noodlot hebben 
geleid. Twee zangers, twee acteurs en een pianist dalen 
samen met hem af in de tragedie die begon als een ko-
medie.

Van en met: Stefaan Degand, Karlijn Sileghem, Lars 
Corijn, Esther Kouwenhoven, Tom Goossens en Wouter 
Deltour

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 1 juli via de ticketwebsite 
van GC Nohva: www.tickets.vgc.be/nohva 
Locatie: Lendrik-tuin, Peter Benoitplein 22 
Prijs: €8 standaard, €2 kansentarief

START INSCHRIJVINGEN CURSUSSEN NAJAAR

Op 17 augustus starten de inschrijvingen voor het nieuwe 
cursusaanbod in GC Nohva. Op het programma: 

•	 Stoelturnen en Qi Gong (door ADO-Icarus)

•	 Impro-All-In op maandagavond, 

•	 Pilates op donderdagavond, 

•	 Kleuter- en Kindersport op zaterdagvoormiddag,  

•	 5-ritmesdans op zondagvoormiddag (door Existence in 
Body), 

•	 Taalstimuleringsactiviteiten voor kinderen en volwas-
senen op meerdere momenten en in verscheidene 
vormen.

Hou onze website, affiches en flyers in de gaten.

Voor de activiteiten van de Hoofdstedelijke Kunstacade-
mie schrijf je rechtstreeks in bij de academie. In Lendrik 
gaan volgende activiteiten door:

- Theaterlessen op maandagavond en vrijdagavond

- Urban dance op dinsdagavond

- NIEUW! Beeldend Atelier op woensdagnamiddag

- Hedendaagse dans op woensdagavond

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - JULI-AUGUSTUS 2021

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

  Z O E K E R T J E

OEFEN NEDERLANDS MET  
ANDERSTALIGEN

Elke maandagavond en vrijdagvoormiddag kunnen 
anderstaligen Nederlands oefenen met geënga-
geerde Nohva-vrijwilligers. Petra en Ignace zoeken 
versterking om vanaf september weer wekelijks 
de groep te begeleiden die ‘s vrijdag van 10.00 tot 
11.30 u. in Lendrik samenkomt. Heb jij interesse om 
tweewekelijks of maandelijks aan te sluiten? Laat 
het ons dan weten. We vragen van jou enkel een 
luisterend oor en een bereidheid anderstaligen aan 
te moedigen om Nederlands te spreken. Wij bieden 
jou gezellige babbels en leuke ontmoetingen.

Interesse? Meld je aan bij Ann.Deraedt@vgc.be of 
via 02 268 20 82 


