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Editoriaal
Wanneer deze Uil&Spiegel in uw brievenbus valt, is er eindelijk een streepje 
licht aan het eind van de coronatunnel te ontwaren. De vaccinatiecampagne is 
gestart en hopelijk komt ze binnenkort op kruissnelheid, zodat we weer onbe-
zorgd kunnen genieten.

2021 wordt een speciaal jaar voor Heembeek-Mutsaard, want exact 100 jaar 
geleden werden Neder-Over-Heembeek, Laken en Haren bij Brussel aange-
hecht. We zullen hier dit jaar de nodige aandacht aan besteden. We beginnen 
in dit nummer met een historische terugblik op deze aanhechting. Het artikel is 
van de hand van Filip Van der Elst, die in het archief van wijlen zijn vader Wim 
is gedoken.

Verder willen we u graag laten kennismaken met een nieuw initiatief: de erf-
goedbank. En we stellen u Laurence voor, de nieuwe onthaalmedewerker van 
GC Nohva.

GC Nohva en de verenigingen draaien nog steeds op een laag pitje. U zal dus 
noodgedwongen maar een beperkte agenda in deze Uil&Spiegel vinden. 

Met een fotocollage blikken we nog even terug op Samen Chez Soi.

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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“Door Brussel samen te voegen met 
zijn voorsteden creëren we één grote 
hoofdstad, ons land waardig.”

Aan het woord is het socialistische 
parlementslid Max Hallet. De expan-
siedrang die hij en verschillende ande-
re parlementsleden koesterden, zou 
in 1921 resulteren in de annexatie van 
Laken, Haren en Neder-Over-Heem-
beek. 

De Brusselse heimwee naar een groter 
verleden, gecombineerd met econo-

mische en sociologische argumenten 
– de uitbreiding van de haven, een 
bevolkingstoename en de bijhorende 
wens om zelf goedkope woningen te 
kunnen bouwen – zorgden ervoor dat 
de verdere uitbreiding in het begin 
van de 20ste eeuw steeds hoger op de 
politieke agenda kwam te staan. 

Vooral de uitbreiding van de haven 
was een doorslaggevend argument. 
De bestaande haven was te eng ge-
worden voor het verder toenemende 

scheepvaartverkeer. De toegang tot 
de haven werd bemoeilijkt door de 
spoorwegbrug voor de treinverbinding 
tussen Gent en Brussel. Toch was dit 
volgens critici een drogreden. Als het 
alleen om de haven zou gaan, zou 
het aanhechten van een strook grond 
langs het kanaal moeten volstaan, zo 
gaf Emile Van Dievoet (parlementslid 
voor de Katholieke Partij) aan. “In Leu-
ven is net hetzelfde gebeurd. Om het 
kanaal van Leuven op Mechelen uit te 
breiden, heeft de stad Leuven slechts 

Eén eeuw bij Brussel: 
het verhaal van de aanhechting in 1921
Weinigen die het zich nog zullen herinneren, maar honderd jaar geleden ging er een  

schokgolf door Neder-Over-Heembeek, Laken en Haren. Van hogerhand werd beslist dat de boerkes uit 
Heembeek en omstreken zich voortaan Brusselaar zouden noemen. Hoe kwam die beslissing tot stand? 

Wie deed er zijn voordeel bij? En hoe keek men in Neder-Over-Heembeek anno 1921  
naar het hele gebeuren? Een reconstructie. 

Filip Van der Elst

Het gemeentehuis rond 1905
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één nauwe strook bij haar grondge-
bied ingelijfd.” De Standaard vroeg 
zich af of de plannen voor de haven 
wel technisch uitvoerbaar zouden zijn. 

Brussel moest uitbreiden, alleen wa-
ren de politici het niet eens over de 
modaliteiten van die uitbreiding. Voor 
en vooral na de Eerste Wereldoorlog 
volgden de voorstellen elkaar in snel 
tempo op. Het voorstel van socialist 
Hallet voorzag in de aanhechting 
van maar liefst 23 gemeenten, tot en 
met Dilbeek. Dit leidde tot een storm 
van protest vanuit de met annexatie 
bedreigde ‘voorsteden’. Anderzijds 
verzette Brussel zich met hand en 
tand tegen de oprichting van een Brus-
selse agglomeratie met zwaar admi-
nistratief gewicht, naar analogie met 
Londen (even terzijde: het is opvallend 
om vast te stellen dat dit discussiepunt 
honderd jaar én een gewestvorming 
later nog altijd niet helemaal beslecht 
is. Ook vandaag de dag bakkeleien het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
19 gemeenten om elkaars bevoegd-
heden). 

Belgisch compromis

Om aan de vele tegenstand tegemoet 
te komen, viel de keuze uiteindelijk 
op een typisch Belgisch compromis, 
uitgewerkt door Maurice Lemonnier 

en Brussels burgemeester Adolphe 
Max: Brussel zou uitbreiden, maar in 
beperkte mate – enkel en alleen met 
de gebieden die nodig waren om de 
havenuitbreiding te faciliteren. En zo 
kwamen Laken, Haren en Heembeek 
in het vizier. Op 22 maart 1921 keurde 
de Senaat het voorstel goed, nadat 
de Kamer dat enkele dagen eerder al 
gedaan had. Op 30 mei 1921 zou de 
nieuwe wet in voege treden en waren 
de inwoners van de drie gemeenten 
voortaan de facto Brusselaars. 

De bespreking van het voorstel in 
beide Kamers veroorzaakte weinig 
ophef. Integendeel: Georges De Ro, 
senator voor de Katholieke Partij en 
tussen 1904 en 1909 burgemeester 

van Heembeek, hield een opvallende 
toespraak in de Senaat: “Ik meen te 
kunnen zeggen dat in de landelijke 
gemeenten Heembeek en Haren een 
grote meerderheid van de bevolking 
dit project met veel sympathie ver-
welkomt. Ze zijn blij om met de stad 
verbonden te worden, aangezien ze 
zich dagelijks naar Brussel begeven 
en er nauwe betrekkingen mee onder-
houden.” 

Emile Van Dievoet bood in de Kamer 
wel enig weerwerk: “Eeuwenoude 
gemeenten verdwijnen eenvoudig 
van de kaart, zonder dat de inwoners 
geraadpleegd noch gehoord worden. 
De landelijke gemeenten hebben 
hier geen stem in het kapittel, en 
omdat deze kleine gemeenten zwak 
zijn, bekommert de stad Brussel zich 
hoegenaamd niet daarmee en wil zij 
de annexatie, zonder zich verder te 
bekommeren om de belangen van 
die mensen. In de stad Brussel zullen 
zij een kleine minderheid zijn, met 
geen enkele invloed op het gemeen-
tebestuur. En aangezien de mensen 
alleen Vlaams begrijpen zal het voor 
hen niet mogelijk zijn bij het dagelijks 
bestuur van hun stad hun belangen te 
bepleiten.” Adolphe Max hield echter 
voet bij stuk: “Als we de gemeenten 
niet aanhechten, zal de stad Brussel 
eigenaar zijn van een haven die in zijn 
geheel op het grondgebied van ande-
re gemeenten ligt. Dat zou een vol-

Frans Vekemansstraat rond 1925

Kraatveldstraat in 1917
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strekt abnormale situatie zijn, en dus is 
een gebiedsuitbreiding – tot het strikt 
noodzakelijke beperkt – nodig.” 

Het blijft onduidelijk wat de rol is ge-
weest van de gemeentebesturen van 
de betrokken gemeenten. Wat waren 
voor de burgemeesters en schepenen 
de doorslaggevende argumenten om 
hun autonomie op te geven? Of kon-
den ze simpelweg niet op tegen de 
invloed van machtigere politici? Zeker 
in Haren en Heembeek wijst alles 
erop dat de burgemeesters soloslim 
hebben gespeeld, want verschillende 
schepenen gaven achteraf aan dat ze 
van niets wisten toen het nieuws van 
de aanhechting werd bekendgemaakt. 

Ook al klonk er – beperkte – Vlaamse 
kritiek op de plannen, het is interes-
sant om op te merken dat men aan de 
overzijde van de taalgrens ook niet 
helemaal gelukkig was met het voor-
stel. “Deze annexatie is niet meer dan 
een tijdelijke, halfslachtige oplossing. 
Op z’n best is dit een eerste stap”, stel-
de L’Indépendance Belge. “Met deze 
nieuwe gebieden erbij is Brussel zijn 
evenwicht verloren. Dat evenwicht 
kan slechts hersteld worden door een 
verdere uitbreiding in het oosten, naar 
Woluwe toe. Wie kan immers aan an-
dere gemeenten uit de agglomeratie 

het recht ontzeggen om op gelijke 
voet met Haren, Heembeek en Laken 
te worden behandeld?”

Van boerendorp tot grootstad

Een blik op de cijfers geeft al snel een 
beeld van de impact. Ten tijde van 
de annexatie had de verstedelijking 
alleen nog maar in Laken plaatsge-
grepen: Laken telde in 1920 al 40.681 
inwoners (in 1856 waren dat er amper 
9.312), maar Haren en Neder- 

Over-Heembeek bleven landelijke 
dorpen, met respectievelijk 3.347 en 
4.299 inwoners. In Heembeek was 
het sociaal leven meer op Vilvoorde 
dan op Brussel afgestemd. Zowel het 
koninklijk domein van Laken als het 
kanaal Brussel-Willebroek vormden 
een natuurlijke scheiding met Brussel. 
De Budabrug bestond nog niet, en tus-
sen de Van Praetbrug en de brug van 
Vilvoorde kon je enkel met een klein 
overzetbootje het kanaal oversteken. 
Om de tram naar Brussel te nemen, 
dienden de inwoners via Vilvoorde te 
gaan. Rechtstreeks naar Brussel kon je 
alleen te voet of per kar. 

P

Kasteel Meudon

Het Kelderke in 1905
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De landelijkheid van de dorpen was voor som-
migen net een argument vóór de annexatie. “Er 
zijn in de drie gemeenten nog heel wat nagenoeg 
onbewoonde terreinen over. Er is dus nog marge”, 
schreef Max Hallet op 16 maart 1921 in Le Peuple. 
“In Neder-Over-Heembeek is het de bedoeling om 
een nieuwe wijk met tuinwoningen aan te leggen, 
evenals een tram- of busverbinding met het centrum 
van de stad.” 

Het zou het begin betekenen van een toenemende 
verstedelijking, die een enorme impact heeft gehad 
op het leven in de gemeenten. Hoe die impact zich 
heeft gemanifesteerd, ten goede en ten kwade, leest 
u in onze volgende nummers. 

De aankomende taalwetgeving,  
een belangrijke impuls voor  

annexatie? 

In dezelfde periode als de wetsvoorstellen omtrent de uit-
breiding van Brussel, lag in het parlement nog een gevoelig 
onderwerp op tafel: de taalwetgeving. Wim Van der Elst po-
neerde al in 2001 in Uil&Spiegel dat dit dossier een belang-
rijke, versnellende impact heeft gehad op de inlijving van de 
drie gemeenten bij Brussel-Stad. 

In de Kamer werd op 3 augustus 1920 het wetsvoorstel op 
het gebruik der talen in bestuurszaken goedgekeurd. Die 
wet schetste de krijtlijnen van het taalbeleid dat in België 
tot op vandaag de dag geldt, met eentaligheid van Vlaande-
ren en Wallonië, een tweetalig Brussel en een vastgelegde 
taalgrens. Alleen liet de goedkeuring in de Senaat erg lang 
op zich wachten. Het imbroglio leidde ei zo na tot een re-
geringscrisis, aangezien de Vlaamse minister Van de Vyvere 
dreigde met ontslag als de wet niet zou goedgekeurd wor-
den. 

Volgens de nieuwe taalwet kon een gemeente bij de officieel 
tweetalige agglomeratie Brussel gevoegd worden op basis 
van tienjaarlijkse talentellingen. In 1920 waren de inwoners 
van Haren en Neder-Over-Heembeek nog voor meer dan 
90 procent eentalig Nederlands. In Laken waren het Neder-
lands en het Frans meer in evenwicht. De cijfers maken dui-
delijk dat het onmogelijk zou zijn geweest om Heembeek 
en Haren op korte termijn bij de Brusselse agglomeratie te 
voegen, en dus zouden die gemeenten Vlaams grondgebied 
blijven. De data bevestigen die theorie: de taalwet werd op 
31 juli 1921 goedgekeurd. De annexatie was in kannen en 
kruiken op… 30 maart 1921, nog geen half jaar eerder. 

Vlaamsgezinde stemmen voelden nattigheid. “Vlamingen, 
let op uw zaak”, schreef Het Laatste Nieuws in de marge van 
de parlementaire debatten op 3 maart 1921. Toch waren 
sommigen ook optimistisch gestemd. Nu duizenden Vlamin-
gen plots Brusselaar zouden worden, bood dit misschien een 
kans om Brussel net te vervlaamsen. “Meer dan 50 procent 
van de Brusselse stemgerechtigden zijn Vlaamse inwijkelin-
gen. Onder een dun laagje Frans vernis is het familieleven 
van de meeste inwijkelingen Vlaams gebleven. Als er ernstig 
werk van wordt gemaakt om die mensen voor onze strijd te 
winnen, zal deze vergroting van Brussel het Vlaamse karak-
ter van de hoofdstad eerder versterken dan verminderen”, 
zo lieten vertegenwoordigers van de Frontpartij optekenen 
in Het Handelsblad.

Kerk, kluis en poort Meudon in 1902

De oude pastorij in 1913
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Heembekenaar Edmond Peeters 
was 31 in 1921. Hij schreef neer hoe 
hij en zijn dorpsgenoten de aan-
hechting beleefden. Uit zijn relaas 
blijkt enerzijds de grote verbazing 
van de Heembekenaren, en ander-
zijds de eenvoud van de dorpelin-
gen tegenover de hoogmoed van de 
grootstad en de politieke wereld. 
Enkele passages uit de tekst spre-
ken tot de verbeelding:

“Hoe kon Heembeek nu zo ineens 
Brussel worden? Dat gaat toch niet 
met al die putten en bergen. Hier 
is geen enkele straat breed genoeg 
om een tram door te rijden. Daarbij, 
hier is ook geen elektriciteit en ook 
geen stadswater.”

“Heinke uit ’t veld was zichtbaar 
in de war. Hij vroeg: ‘Zeg mannen, 
wat gebeurt er hier rechtover in het 
gemeentehuis? Het zit vol werkvolk, 
precies of ze alles aan ’t afbreken 
zijn. Ik vraag aan één waar de sekre-
taris zit, dat ik een geboorte kwam 
aangeven. Die vent zegt mij, de 
bazar hier is faljiet, ge moet met uw 
kommissie naar de tasse vil (état-ci-
vil, red.) van de stad. Heeft die met 
mij de vijf gehouden of wat?’”

“Warke, met al twee Porto’s goed 
gemet achter de keel, was vlot van 
spraak. ‘Hewel, mijnheer, gisteren 
ben ik 86 jaar geworden. Al die 
jaren Heembekenaar geweest, en 
zo ineens zonder te verhuizen en, 
schoonst van al, zonder te weten, 
Brusselaar geworden. Doen wij aan 
Brussel een goede pak of Brussel 
aan ons, valt af te wachten. Voor ons 
hier is het al zeker geen gemakkelijk 
begin. Nieuwe meesters, nieuwe 
wetten. (…) Waar ik precies niet al 
te gerust in ben, is de negende poli-
tiedivisie van hier rechtover. Wij zijn 
geen kwamensen, lopen bij sommi-
ge gelegenheden er enige met losse 
teugels, onze champetter weet ze 
dan met zijn stok tam te krijgen. Nu 

zo ineens een kommissaris en hoe-
veel gardevils weet ik niet.  
Al die mannen die onze gewoonten 
niet kennen en niet naar hier wor-
den gestuurd om alleen maar van 
de buitenlucht te profiteren, maar 
wel om te voorkomen en vast te 
stellen wat niet mag. Ja, we zullen 
moeten oppassen niet te deraille-
ren, en wachten tot we thuis zijn om 
te zingen.’”

“De eerste dagen en bijzonder 
de eerste zondagen van de over-
gangsperiode waren voordelig voor 
de herbergen en zeker voor deze 
gelegen in de nabijheid van het ge-
meentehuis. De nieuw aangebrachte 
opschriften van de verschillende 
stadsdiensten wekten de nieuwsgie-
righeid. De gemeenteraadsleden, 
die het nooit over iets eens waren, 
hielden nu eensgezind staande, 
niets van de overgang te hebben 
geweten.”

“Daarop zei Sjeank de Waal:  
‘De werkmannen van de stad zijn  
de oude straatplaten aan ’t afnemen 
en brengen nieuwe in de plaats. 
Schoon blauwe met witte letters, 
maar het zijn niet meer dezelfde 
benamingen. De Brusselsestraat 
heet nu: Rue d’Heembeekstraat. 

De Nachtegaalstraat is nu de rue 
François Vekemansstraat. De ploeg-
baas van het werkvolk zei dat het de 
naam was van een Heembekenaar 
die meer dan honderd jaar geleden 
de eerste patatten had geplant en 
gewonnen.’ 

Jef van Neuske onderbrak: ‘Die 
meestergast zal van de boerenstiel 
niet veel kennen. Er zijn toch alze-
leve eerstelingen – vroege patatten 
geweest.’

Sjeanke vervolgde: ‘De Meerstraat 
is nu de rue de Ransbeekstraat; de 
Beukenstraat is de rue Wimpelberg-
straat.’

Wanneske Vis begreep niet wat Rui 
bij al de straatnamen betekende. 
Sjeanke maakte het hem duidelijk: 
‘Wannes het is niet rui, maar wel 
ruu, uu, dat is de Franse naam voor 
straat. Hebt ge het nu vast?’”

“Nele Koeckx, raadslid sedert de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen: 
‘Die grote heren van Brussel heb-
ben ons in stilte een gemene toer 
gespeeld. Niet dat ik heb verwacht 
dat zij mij zouden komen spreken, 
maar als beleefd volk hadden zij ons 
toch op de hoogte van hun plannen 
mogen brengen.’”

Kruipweg in 1917

Stemmen uit Heembeek:  
‘We zullen moeten oppassen niet te derailleren’
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Erfgoedbank 

De Erfgoedbank is een initiatief van 
de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie (VGC), in samenwerking met vele 
lokale partners. De lokale erfgoed-
bankvrijwilligers digitaliseren foto’s, 
prentkaarten, filmpjes en objecten, 
ouder dan 20 jaar. Het initiatief is 
bedoeld om materiaal uit privécol-
lecties van families, maar ook van 
verenigingen voor de toekomst vei-
lig te stellen.

Elke gemeente van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kan in dit 
project partner worden. De Stad 
Brussel is sinds kort ook partner en 
daarom krijgen Neder-Over-Heem-
beek, Haren, Laken en Brussel-Stad 
allemaal hun eigen erfgoedwebsite.

Op zoek naar nieuw lokaal ar-
chiefmateriaal
Denk je nu aan die doos met foto’s 
van een familielid, het fotoalbum 
van je ouders, die grappige foto’s 
van toen je klein was? Dat is inder-
daad waar we naar op zoek zijn en 
daarvoor kan je nu terecht bij de Erf-
goedbank Heembeek-Mutsaard, een 
nieuwe vrijwilligerswerking over het 
erfgoed van Neder-Over-Heembeek. 
Iedereen met een passie voor de 
lokale geschiedenis en ons erfgoed 
is welkom om foto’s te delen, maar 
ook om mee te helpen.

Een nieuwe vrijwilligerswer-
king rond erfgoed
Om dit materiaal te verzamelen en 
op de website te plaatsen, zoeken 
we enthousiaste vrijwilligers die 

mee de Erfgoedbank kunnen uit-
bouwen. Zij  gaan op zoek naar het 
erfgoed, scannen het in en zorgen 
ervoor dat het online verschijnt. We 
leven echter nog steeds in corona-
tijden, dus voorlopig is er nog niet 
echt sprake van een uitgebouwde 
vrijwilligerswerking. Toch staat er 
alvast een eerste selectie beelden 
online. Een klein team werkt sinds 
januari 2021 achter de schermen. 
Frans Coomans, Patricia Ceulemans 
en Jean-Pol Van Steenberghe do-
ken in de Ingezoomd-databank en 
zorgden er zo voor dat de eerste 
beelden van de Erfgoedbank Heem-
beek-Mutsaard online staan.

Foto’s in de Erfgoedbank?
Kriebelt het en wil je graag één of 
meerdere foto’s laten inscannen? 
Maak dan een afspraak met Patricia 
Ceulemans van GC Nohva. Zij zorgt 
ervoor dat je beeldmateriaal veilig 
wordt opgeborgen en scant het in. Je 
krijgt je materiaal steeds terug. De 
Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard 
wordt nooit eigenaar van het ge-
leende erfgoed!

Annelies Tollet, Sylvie Maes (Erf-
goedbank VGC), Patricia (GC Nohva) 
en Frans en Jean-Pol (lokale vrijwil-
ligers).

HET GEHEUGEN VAN HEEMBEEK-MUTSAARD  
OPGENOMEN IN DE ERFGOEDBANK

Vanaf nu speurt de Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard actief naar het lokale erfgoed om het te delen  
op de website www.erfgoedbankbrussel.be, een digitale collectie over het leven van de  

Brusselaars. Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard bewaart ook alle beelden van de oude website  
Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd, een digitale erfgoedcollectie met  meer dan 7000 foto’s. 

Neem contact op met patricia.ceulemans@vgc.be om foto’s  
in te scannen voor Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard.
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Waar ben je opgegroeid?

Ik ben afkomstig uit Ukkel. Mijn 
jeugd speelde zich vooral af in 
Strombeek-Bever en Grimber-
gen. Daarna heb ik nog in Water-
maal-Bosvoorde gewoond om dan 
uiteindelijk mijn man te volgen naar 
Neder-Over-Heembeek. Nu woon 
ik sinds 2006 aan het Peter Benoit-
plein.

Wat was je eerste indruk  
van N-O-H?

Wel, ik kende hier nog niets. Voor 
mijn verhuis had ik eigenlijk nog 
geen beeld van deze gemeente. 
Maar ik moet zeggen: het bevalt mij! 
Vooral de speeltuinen staan garant 
voor een regelmatig bezoekje met 
mijn man en mijn dochter.

Ferme Nos Pilifs is ook heel erg 
leuk! Ondertussen komen we er 
minder vaak, maar vroeger was het 
een echt gezinsuitstapje. Al fietsend 
of al wandelend. Want dat kan je 

hier echt goed. Zeker nu tijdens co-
rona heb ik een heel ander deel van 
N-O-H leren kennen. Met dank aan 
de Gezinsbond die leuke wandelrou-
tes uitstippelde. Onze gemeente is 
eigenlijk helemaal niet zo klein, en 
toch is alles dichtbij. Dat geeft een 
fijn gevoel.

Hoe ben je bij GC Nohva  
terechtgekomen?

Ik verloor mijn vorige baan bij Proxi-
mus, wegens een herstructurering. 
Dat was op 1 maart vorig jaar, na 24 
jaar dienst. Dat gebeurde voor de 
eerste lockdown, dus dat kwam wel 
binnen. Een job vinden tijdens coro-
na leek onmogelijk. Maar een aantal 
maanden later zag ik een berichtje 
passeren waarin stond dat GC Nohva 
op zoek was naar een nieuwe  
onthaalmedewerker. Mijn dochter 
gaat er al verschillende jaren naar 
cursussen, de speelweken en activi-
teiten van Living en Ville.

Het leek een evidente keuze, maar 

mijn moedertaal is Frans dus ik twij-
felde toch vooraleer ik mijn brief 
stuurde. Het gesprek echter zat met- 
een goed, en enkele weken later zit 
ik hier. Een nieuwe job, een nieuwe 
uitdaging en nieuwe collega’s. Dat 
doet mij deugd. En ik hoop dat ik 
door mijn tweetaligheid een link kan 
leggen over de taalgrenzen heen. 
Dat mijn werk zich nu op 100 meter 
van mijn huis bevindt, is nog een 
extraatje dat ik erbij krijg.

Hoe heb je de eerste weken  
in GC Nohva beleefd?  

Heel goed. Hier werken echt fan-
tastische mensen. Na een warm 
onthaal heb ik zin om mezelf in te 
zetten, zowel voor GC Nohva als 
voor de bezoekers.

Hoe ziet het ideale N-O-H  
er over 20 jaar uit?

Een groene gemeente met minder 
gebouwen en meer speelruimte 
voor kinderen.

Heb je nog een boodschap  
die je graag kwijt wil?

“Geef een mens een vis en hij eet 
één dag, leer een mens vissen en hij 
eet een leven lang.”

Bedankt voor het interviewtje, en 
welkom in het team!

WELKOM LAURENCE!
Laurence startte onlangs bij GC Nohva als onthaalmedewerker. 

Hoog tijd om even kennis te maken.
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Voor het Lokaal Dienstencentrum 
ADO Icarus is het nog steeds wach-
ten op ‘versoepelingsmatregelen’ 
om elkaar terug in kleine groepen 
te kunnen ontmoeten. Al onze 
aandacht en focus ligt nu op de 
thuissituaties. Daar wordt het steeds 
moeilijker. 

2 dagen per week trek ik met mijn 
kar rond om aan korte stoep- 
gesprekken te doen. Het is een  
manier om contact te houden met 
onze meest kwetsbare buren.

Als centrumverantwoordelijke blijf 
ik nog steeds, ook al werken ze vaak 
van thuis uit, al onze vrijwilligers 
hoog in het vaandel dragen. Het zijn 
zij die vandaag de schakel vormen 
tussen de buren en onze werking. 
Hun ondertussen maandenlange 
inzet ‘in deze moeilijke tijden’ is 
ongezien/onbetaalbaar.  

Na telefonische afspraak kunnen 
mensen bij ons terecht voor:  

- Een individueel gesprek (max 1 
uur) – kan vervoer voor geregeld 
worden!

- Het komen ophalen of aanvragen 
van ontspanning (legpuzzels, kaart-
spellen, kruiswoordraadsels, …). 

- Pedicure: enkel met verwijsbrief 
van hoogdringendheid, voorge-
schreven door arts.

Telefonische bereikbaarheid: 0471 
200 131 tijdens de weekdagen van 
van 9.00 tot 17.00 u. voor: 

Boodschappendienst - Zorgafstem-
ming thuissituatie - Luisterend oor 
– Vervoer - Reservaties maaltijden 
aan huis

Vragen rond COVID 19

Vragen bij het ontvangen van de 
oproepbrief ( betreffende de vacci-
natie ) 

Ons activiteitencentrum ‘De Zonne-
bloem’ voor personen met een be-
perking werkt eveneens op afspraak. 
0478 771 523

Eind februari valt de nieuwe nieuws-
brief in de bus met daarin een grote 
uitdaging! Eéntje waar we heel 
Heembeek-Mutsaard willen bij be-
trekken! 

TIP: 
10 jaar bestaan van de  

Goedgemutste breicampagne!  
T.v.v. Welzijnszorg 2021  

Verzorg jullie goed en vraag ook af 
en toe eens aan de buren hoe het 
met hen gaat! 

Conny Roekens

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum
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Beste vrienden,  

Het jaar 2020 zal in ons geheugen gegrift staan als 
een uitzonderlijk jaar en we zullen het niet vlug 
vergeten. Maar wij kijken vooruit! De aangepaste 
minibus rijdt, dus tijd voor een nieuw doel!  Mensen 
helpen die achterophinken met de digitalisering.  
Die kloof is zéér groot, dat heeft het Lokaal Diensten- 
centrum tijdens de pandemie kunnen vaststellen. 

WIST-JE-DATJES:

· Gratis tombola lidkaarten 2020: mevrouw José 
Goos! Zij wint een mooie geschenkenmand van 
apotheek Matton.

· De Vriendenkring kreeg voor 2021 een subsidie van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie, zodat die 
de aanhuislevering van de ‘sociaal-restaurant-eters’ 
kan verderzetten. Deze dienstverlening vanuit het 
LDC wordt sinds maart 2020 mede ondersteund 
door de Vriendenkring die kookt en levert aan huis.  

· Wij kijken allen uit naar dé lente om te kunnen uit-
pakken met ons grootste evenement: het Frit-Fret-
Festijn op 14 maart 2021. Uiteraard coronaveilig en 
als take-outmaaltijd. Dit jaar is er keuze uit verse 
- nog te bakken - frietjes of puree. Vorig jaar hebben 
we dit lucratieve evenement moeten annuleren. Dit 
jaar hebben we de tijd gehad om ons aan te passen 
en over te schakelen naar een haalbare formule!   

We hopen, net als iedereen, elkaar in 2021 fysiek nog 
eens te kunnen ontmoeten. Van zodra we de kans 
zien, zullen we als bestuur zeker samen het glas hef-
fen…  

Alvast dank!
Namens het bestuur 

Isabelle De Corte, Conny Roekens, Wim Decoster, 
Peter Elsocht, Laurent De Neef en  Geert Guldentops 

VRIENDENKRING ADO ICARUS
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SAMEN CHEZ SOI
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VERENIGINGSNIEUWS MAART-APRIL 2021

CHIRO MUTSAARD
CHIROZONDAGEN
Chiro Mutsaard bezorgt veel ketten 
onvergetelijke zondagnamiddagen! 
Graag ook eens proberen? 
Gelieve zéker op voorhand contact 
op te nemen met de leiding, zodat 
wij de nodige info kunnen geven om 
optimaal de coronamaatregelen te 
kunnen naleven.
Op 7, 21 en 28 maart 2021  
telkens van 14.00–18.00 u. 
Op 18 en 25 april 2021  
telkens van 14.00–18.00 u.
INFO: leiding@chiromutsaard.be, 
tel. Margaux: 0493 77 59 73, 
tel. Wallace: 0471 72 73 57, zie ook 
op www.chiromutsaard.be  

HOOFDSTEDELIJKE 
KUNSTACADEMIE
Vorige keer hebben we onze af-
deling muziek- en theaterinitiatie 
in de kijker gezet. Dit keer zijn de 
leerlingen van de gloednieuwe dans-
richting urban aan de beurt. Sinds 
september kan je, naast klassieke en 
hedendaagse dans, ook voor urban 
dance terecht bij de academie. 
Urban dance is een verzamelnaam 
voor stijlen zoals breakdance, 
streetdance, popping en locking en 
komt voornamelijk overgewaaid 
uit Amerika. Daar zijn eind jaren 
zeventig zowel aan de westkust als 
aan de oostkust de eerste vormen 
van urban dance ontstaan. In het 
westen in Californië overheerste de 
funkcultuur, wat leidde tot stijlen als 

popping, locking en boogaloo. In 
New York in het oosten ontwikkelde 
zich breakdance in de straten van 
The Bronx, vooral gedanst op funk- 
en hiphopmuziek. 
De grote doorbraak kwam er in de 
jaren tachtig toen veel hiphopmoves 
werden gebruikt in videoclips van 
artiesten als Michael Jackson, Janet 
Jackson en Madonna. De moves 
waren zo populair dat mensen de 
stijlen in de lokale dansscholen op-
pikten en zelfs naar de andere kant 
van de wereld vlogen om zich hierin 
bij te scholen. Zo raakte urban dan-
ce beetje bij beetje verspreid over 
de hele wereld. 

Tijdens de lessen urban in de aca-
demie ligt de nadruk vooral op 

streetdance en hiphop, maar er gaat 
ook aandacht naar ruimtegebruik, 
coördinatie en performance. Aan 
de hand van leuke doemethodieken 
en stap voor stap opgebouwde cho-
reografieën ontdekken we samen 
wat streetdance allemaal te bieden 
heeft!

Plaats: Campus Nieuwland & GC 
Nohva 
Datum: Op dinsdag 16.30 – 17.30 u. 
(Nieuwland, 3.1 groep) en  
18.30 – 20.00 u. (GC Nohva, 3.2 groep)
Op vrijdag 16.30 – 18.00 u.  
(Nieuwland, 3.1 groep) en  
19.00 – 20.00 u. (GC Nohva, 3.2 groep)
INFO: www.hoofdstedelijkeacade-
mie.be 

WOONZORGCENTRUM DE OVERBRON SCHENKT 
ENKELE HOOG-LAAG ZORGBEDDEN WEG

De Overbron koopt nieuwe hypermoderne zorgbedden aan. Daarom 
worden de vroegere hoog-laag zorgbedden weggeschonken aan geïn-
teresseerde buurtbewoners. Deze bedden zijn in uitstekende staat. Ze 
kunnen mogelijk dienen bij jou thuis indien je thuiszorg nodig hebt. 
Indien je interesse hebt in één van deze bedden, laat het dan via mail 
weten aan onze dagelijks verantwoordelijke Veerle Geens (info@
deoverbron.be) of aan onze gedelegeerd bestuurder Bert Anciaux 
(ancbert@gmail.com).
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We prijzen ons gelukkig met de 
vaccinatie van onze bewoners en 
medewerkers. Op 2 februari werden 
de bewoners voor de tweede keer 
gevaccineerd. De tweede vaccinatie 
van de medewerkers gebeurde op 18 
en 19 februari. Dat biedt ons heel wat 
perspectief!

We zetten de komende maanden 
ook het Tubbe-traject vol enthousi-
asme verder. Dat betekent dat we 
overstappen naar een nieuwe manier 
van werken. De Overbron wordt nóg 
meer een woonleefcentrum, waar 
bewoners mee beslissen. Hier voelen 
bewoners zich echt thuis. We zullen  
nog meer op zoek gaan naar moge-
lijkheden op maat van het individu. 
Wat maakt dat men zich thuis voelt? 
Om dat in kaart te brengen, deden 
we reeds de denkoefening ‘omschrijf 
jouw ideale woonzorgcentrum’.

Op 1 maart delen we schouderklop-
jes uit tijdens complimentendag. En 
natuurlijk mogen we tijdens de week 
van 27 februari tot 7 maart de vrij-
willigers niet vergeten. Want dankzij 
hen kunnen we dat net-ietsje-meer 
aanbieden. We zetten hen dus graag 
in de bloemetjes! Zij helpen ons ook 
met alle extra’s die door de corona-
maatregelen op ons afkomen,  zoals 
het ontsmetten van de contactpun-
ten, de haarverzorging, het begelei-

den van het bezoek. Ze staan altijd 
klaar voor onze bewoners. 

Onze speciale aandacht gaat tevens 
uit naar bewoners met dementie. Ook 
hen willen we voluit laten genieten 
van het leven. We organiseren daar-
om wekelijks een bakatelier, we zin-
gen samen, we prikkelen de zintuigen 
met de interactieve Tovertafel en we 
laten hen ontspannen door te werken 
met kinetisch zand. 

Op 8 maart zetten we enkele belang-
rijke en invloedrijke vrouwen van de 
vorige eeuw in de kijker tijdens Inter-
nationale Vrouwendag. We verwel-
komen de volgende weken enkele 
muzikanten die ons komen opfleuren 
met hun deuntjes. In maart zijn dat 
studenten van het Koninklijk Conser-
vatorium van Antwerpen. En in april 
is dat het mobiele muziektheater 
‘Ben & Mo sur le chariot’. 

Over opfleuren gesproken: de bewo-
ners maken op 30 maart een bloem-
stukje voor Pasen. Heb je zelf nog 
schaaltjes, dat mag in alle vormen en 
materialen zijn, dan kan je ons daar 
een groot plezier mee doen! Stuur 
een mailtje naar animatie@deover-
bron.be of bel ons op 02 266 12 12.

Vervolgens is er de ‘Week van de 
Valpreventie’ van 19 t.e.m. 25 april. 
Tijdens een quiz komen de belang-

rijkste risicofactoren aan bod die een 
val kunnen veroorzaken. En het val-
preventieparcours waarschuwt voor 
de gevolgen van onveilig gedrag. De 
kamers worden onder de loep geno-
men om het valrisico te beperken. 
Er is een infosessie rond de hulp-
middelen die voorhanden zijn, zoals 
een douchestoel of een rollator. We 
zetten de bewoners die valangst heb-
ben opnieuw aan tot beweging en we 
bekijken grondig wat veilig schoeisel 
is. Voor de bewoners zonder gesloten 
lage pantoffels, organiseren we een 
schoenenverkoop. Neem zeker eens 
een kijkje op valpreventie.be.

We sluiten de maand muzikaal af op 
30 april met de internationale jazz-
dag waar we inzoomen op het leven 
van Louis Armstrong. We zullen ook 
opnieuw de verjaardagskoffie organi-
seren om de jarigen van de maand in 
de kijker te zetten. Gezien de strenge 
coronamaatregelen was dat lang niet 
mogelijk. Maar het vaccin brengt ons 
nu opnieuw dichter bij elkaar.

Tot slot onderzoeken we wanneer 
we ons huis terug helemaal kunnen 
opengooien en vanaf wanneer we 
ook voor heel de buurt activiteiten 
zullen kunnen ontplooien. Lang kan 
dat toch niet meer duren, en zeker 
vanaf de zomer zullen we ook jullie 
allen terug kunnen ontvangen in ons 
woonzorgcentrum.

Er is nog zoveel meer te vertellen. 
Blijf op de hoogte van onze verhalen 
via Facebook en volg de pagina van 
WZC De Overbron. Lees je graag 
maandelijks mee in ons magazine ’t 
Bronneke? Stuur dan een mailtje naar 
animatie@deoverbron.be of surf naar 
deoverbron.be/maandblad.

Bert Anciaux
Gedelegeerd bestuurder  
WZC De Overbron

‘ER BORRELT WAT IN DE OVERBRON’
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TIME FOR TEA
(onder voorbehoud van corona-
maatregelen)
Elke laatste vrijdag van 17.00 tot 
19.00 u.

=> Inschrijven verplicht tijdens de 
coronaperiode

· Vrijdag 26 maart van 17.00 tot 
19.00 u.: maak kennis met de 
kracht van kruidenthee + intro in 
Sofrologie en Relaxatie (voor meer 
info zie onze website).

· Vrijdag 30 april vanaf 20.00 u.:  
Syrische avond met iftar (onder 
voorbehoud).

HET HUIS VAN HET  
NEDERLANDS
Het Huis van het Nederlands biedt 
verschillende mogelijkheden om Ne-
derlands te kunnen blijven oefenen.
Het biedt niet alleen online conver-
satiegroepen via Skype Babbelut, 
maar heeft ook heel wat andere 
tips om van thuis uit Nederlands te 
oefenen.

Meer info en inschrijven via : 
www.nederlandsoefeneninbrussel.be

STARTVERGADERING  
LIVING EN VILLE  
We kijken weer uit naar een sfeervol-
le zomer vol Living en Ville-activitei-
ten. Maar die leuke sfeer oproepen, 
kan niet zonder gemotiveerde part-
ners! Daarom een warme oproep 
aan iedereen die wil helpen. Of dat 
nu als partner, vrijwilliger of ambas-
sadeur is, alle hulp en ideeën zijn 
welkom. Heb je interesse of wil je 
graag wat meer info? Laat het ons 
weten via living.en.ville@gmail.com 
en dan bekijken we met jou wat mo-
gelijk is.  

OPROEP: GC NOHVA  
ZOEKT RONDDRAGERS!
Wil je je engageren, je buurt beter 
leren kennen en tegelijkertijd aan 
je 10 000 stappen geraken? Dan is 
dit misschien iets voor jou. We zijn 

namelijk op zoek naar gemotiveerde 
ronddragers die een aantal keer per 
jaar drukwerk willen rondbrengen in 
de buurt.

Wat vragen wij?
Als gemeenschapscentrum van 
Neder-Over-Heembeek en de 
Mutsaardwijk hebben we een laag-

drempelig aanbod. Dat aanbod 
met iedereen delen, is niet evident. 
Daarom zoeken we vrijwilligers die 
een handje willen toesteken en een 
10-tal keer per jaar op stap gaan met 
flyers, affiches, wenskaarten of ander 
leuks.

Wat krijg je ervoor terug?
Bij GC Nohva houden we van onze 
vrijwilligers! Bereid je dus al voor op 
een warme ontvangst en heel veel 
dankbaarheid. Daarnaast is het een 
kans voor jou om je buurt beter te 
leren kennen. Plus, hoe beter jij jouw 
buurt kent, hoe beter wij ons aanbod 
kunnen afstemmen op de noden van 
de buurt.

Iets voor jou of heb je graag  
meer info?
Contacteer ons dan via onderstaan-
de gegevens, en tot snel! 

Aanmelden aan het onthaal van GC 
Nohva: Peter Benoitplein 22,  N-O-H, 
bellen naar 02 268 20 82 of een mail-
tje sturen naar gcnohva@vgc.be. 

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - MAART-APRIL 2021

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

     SPAGHETTISLAG 
     ’T HIEMBEIKS KOTTEER

345 x MERCI beste Heembekenaren en omwonenden!

De spaghettislag die we op 30 januari ll. organiseerden 
om extra geld in het laatje te brengen, was een groot succes.  

Deze centjes zijn heel hard nodig om aan de coronacrisis  
het hoofd te kunnen bieden.

De bestellingen bleven binnenstromen en de teller stopte uiteindelijk  
op 345 verkochte spaghetti. Voor ons een financiële riem onder hart.

Hartelijk dank!

Ook een woord van dank aan onze vrijwillige medewerkers de dag  
zelf en in het bijzonder aan Joske en Lorre De Neef die  

de 345 spaghetti vakkundig hebben klaargestoomd.

Ook nen dikke merci aan Elsocht voor de lekkere saus en de steun.

We hopen jullie zo rap mogelijk opnieuw persoonlijk te mogen begroeten 
in ’t Hiembeiks Kotteer.

Schol!
Het bestuur


