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Editoriaal
Bij de opmaak van deze Uil&Spiegel is het nog steeds een groot vraagteken 
hoe de zomermaanden er zullen uitzien. De vaccinatie draait op volle toeren 
(tenminste wanneer de farmabedrijven hun beloften nakomen) en de zomer is 
in aantocht. In principe staan er ons dus betere, onbezorgdere tijden te wachten.

In de vorige Uil&Spiegel brachten we een historische terugblik op 100 jaar aan-
hechting van Neder-Over-Heembeek, Laken en Haren bij Brussel. Ook in dit 
nummer trakteert Filip Van der Elst de lezer op een boeiend artikel. Dit keer 
gaat hij dieper in op hoe ingrijpend de aanhechting van Heembeek-Mutsaard 
bij Brussel is geweest. 

Brukselbinnenstebuiten heeft voor Neder-Over-Heembeek een gloednieuw 
wandel- en fietsparcours  uitgestippeld. Een absolute aanrader! 

Wie wil meewerken aan de Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard vindt in dit num-
mer alle praktische informatie. 

Nog steeds draaien GC Nohva en de verenigingen op een laag pitje. U zal dus 
noodgedwongen maar een beperkte agenda in deze Uil&Spiegel vinden. Maar 
Living en Ville is meer dan een lichtpunt en zeer de moeite om naar uit te kijken.

Met een fotocollage blikken we nog even terug op de speelweek.

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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“Wij hebben zicht op de verbran-
dingsoven, allerlei schroothandels, 
afvalverwerkingsinstallaties en bin-
nen afzienbare tijd het grootste wa-
terzuiveringsstation van Brussel. Dan 
hoeft men niet meer te mijmeren 
over afspanningen en landhuizen 
met bekoorlijke namen als De Lief-
de, Meudon, Marly, Versailles, Fon-
taineblau, ’t Schipke,..., langs groene 
idyllische vaartoevers vanwaar men 
de plezierboten naar Kapelle-op-
den-Bos af en aan ziet varen”, zo 
schreef Wim Van der Elst reeds in 
2001 in Uil&Spiegel. En inderdaad: 
het leven in Neder-Over-Heembeek 

veranderde ingrijpend na 1921, en 
nergens meer dan in de kanaalzone. 
De bouw van fabrieken als de Coke-
ries de Marly en Produits Chimiques 
was een symptoom van de industri-
alisering, gekoppeld aan een sterk 
toenemende verstedelijking. 

Vanden Boeynants  
en de Versaillestoren

In de eerste jaren na de aanhechting 
ging het leven nog zijn gewone gan-
getje. In 1928 verbond een nieuwe 

tramlijn Heembeek met Brussel. 
Toch was het niet zo dat Heembeek 
opeens synoniem werd met ‘de stad’. 
Het is veelzeggend dat vele straten 
in Neder-Over-Heembeek tot diep in 
de jaren vijftig moesten wachten op 
riolering en een moderne straatin-
richting. In de jaren vijftig kreeg de 
urbanisatie wind in de zeilen, onder 
meer ten gevolge van Expo 58. Er 
werd werk gemaakt van woonpro-
jecten, met onder meer de nieuwe 
wijk Mariëndaal in Heembeek. 
Premier Paul Vanden Boeynants 
wilde in de jaren zeventig een brede 
autosnelweg en honderden meters 

Heembeek en Mutsaard, 
100 jaar na de aanhechting: de trein van 

de verstedelijking is niet te stoppen
In de vorige editie van Uil&Spiegel kon u reeds lezen hoe nagenoeg de volledige bevolking compleet 
verrast werd toen Neder-Over-Heembeek (en Laken en Haren) met één pennentrek bij Brussel-Stad 

werd(en) gevoegd. Maar welke impact heeft die beslissing gehad op het leven in Heembeek en 
Mutsaard? De verstedelijking van de ooit landelijke gemeenschappen zou wellicht sowieso hebben 

plaatsgevonden, al lijkt het er wel op dat de aanhechting dit proces op z’n minst heeft versneld. 

Filip Van der Elst

LUCHTBEELD UIT 1975
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hoogbouw aanleggen in Heembeek, 
om zo de Vijfhoek rechtstreeks te 
verbinden met de ring. Dat plan 
mislukte, en daar was men in Heem-
beek wellicht niet rouwig om. Later 
verrezen in de Versailleswijk wel 
de beruchte woontorens met 798 
appartementen, een rechtstreekse 
uitloper van de bouwwoede in de 
Noordwijk, die vol kantoorgebou-
wen kwam te staan. De inwoners 
van die leeglopende wijk moesten 
immers ergens naartoe: het nog lan-
delijke en relatief lege Heembeek 
bood zich met open armen aan. 

Die tendens zette zich in de daar-
opvolgende jaren langzaam maar 
zeker verder. Het is vooral de laat-
ste decennia dat de Heembeekse 
bevolkingstoename een hoge 
vlucht kende. Dat blijkt ook uit de 
cijfers van de Wijkmonitor van het 
Brussels Instituut voor Statistiek en 
Analyse (BISA). Anno 2021 is Ne-
der-Over-Heembeek hoofdzakelijk 
een Brussels woonuitbreidingsge-
bied geworden. Dat blijkt uit de 
cijfers van de Wijkmonitor: in 1981 
telde Heembeek 8.505 inwoners. In 
2020 waren dat er al 15.303 – bijna 
een verdubbeling dus. Vandaag de 
dag is Heembeek een stuk dichtbe-
volkter (7.906 inwoners/km²) dan 
heel Brussel-Stad (5.596 inwoners/
km²). De Mutsaardwijk is al veel lan-
ger een dichtbevolkt gebied, waar-
van de bevolking de afgelopen 30 
jaar slechts beperkt is gegroeid (van 
12.766 inwoners in 1981 tot 14.004 
in 2020). De reden daarvoor is een-
voudig: met een duizelingwekkende 
bevolkingsdichtheid van 10.092,21 
inwoners/km² is er nu eenmaal nau-
welijks plaats om nog verder uit te 
breiden. 

De verstedelijking is allesbehalve 
een uniek Heembeeks fenomeen: 
ook vele andere delen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 
verstedelijkt. De kans is niet bijzon-
der groot dat Heembeek zonder een 
aanhechting bij Brussel een platte-
landsgemeente zou zijn gebleven. 
Toch valt het moeilijk te ontkennen 
dat de stem van de Heembekenaar 
niet erg luid weerklinkt in de statige 
hallen van het stadhuis aan de Grote 

Markt: verkozenen uit Heembeek 
zijn eerder uitzondering dan regel, 
laat staan dat er schepenen uit het 
dorp afkomstig zijn. Die gebrekkige 
politieke vertegenwoordiging is 
geen nieuw fenomeen. In de eerste 
jaren na de aanhechting moest Ne-
der-Over-Heembeek het zelfs zon-
der politieke vertegenwoordiging 
stellen. Eén van de weinigen die de 
Heembeekse belangen vertegen-
woordigde was Georges Thielemans, 
grootvader van de latere burge-
meester Freddy en zelf inwoner van 
de Mutsaardwijk. Kort voor zijn dood 
in 1968 zei hij nog: “Het tweede dis-
trict is de toekomst van Brussel – het 
is daarom toch dat die gemeente 
aangehecht is – en toch wordt er 
niets mee gedaan? Als dat de be-
doeling was, dan hadden ze beter 
gedaan van ons gerust te laten, 
dan hadden we het zelf gedaan.” 
Na de Tweede Wereldoorlog werd 
Heembekenaar Pieter Jozef De Rons 
schepen, onafgebroken tot 1976, en 
kwamen Heembeekse knelpunten 
hoger op de politieke agenda te 
staan. Dat was eveneens het geval 
toen Bert Anciaux van 1991 tot 1994 
schepen was. 

‘De vuilbak’

Cynische inwoners van Heembeek 
hebben wel eens het gevoel dat 
hun dorp ‘de vuilbak van Brussel’ 

is. Dat vertaalt zich in: “Alles wat 
men in Brussel niet wil, bouwt men 
hier.” Dat fenomeen begon met de 
vervuilende fabrieken aan het ka-
naal, vandaag de dag gaat vooral 
het snelle tempo van de bouw van 
sociale woningen over de tongen. 
“Niet onlogisch”, merkt demograaf 
Patrick Deboosere op. “Als de Stad 
Brussel sociale woningen wil bou-
wen, kan ze dat moeilijk doen in de 
Vijfhoek: daar is nauwelijks plaats. 
Dan gaat het stadsbestuur op zoek 
naar locaties waar wél nog vrije 
ruimte is, en komt het onvermijdelijk 
in Neder-Over-Heembeek terecht. In 
gemeenten met een eigen bestuur, 
zoals Jette of Evere, ligt dat iets 
anders: daar kan het gemeentebe-
stuur geen afgelegen deelgebieden 
aanspreken om dit soort projecten 
te bouwen.” 

De cijfers van de Wijkmonitor be- 
vestigen inderdaad de tendens. In 
2017 lagen er 1.052 sociale wonin-
gen op Heembeeks grondgebied, 
op een totaal van net geen 8.000 in 
Brussel-Stad. In 2019 lag het aantal 
sociale woningen per honderd huis-
houdens in Neder-Over-Heembeek 
op 17,84. Daarmee scoort de wijk 
een pak hoger dan het volledige 
grondgebied van Brussel-Stad (9,3). 
Alleen de Marollen en de Heizel 
worden binnen Brussel-Stad nog 
meer aangesproken voor de bouw 
van sociale woningen. 
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Hoewel de verstedelijking een pro-
ces is dat al sinds de jaren zestig 
aan de gang is, geven verschillende 
Heembekenaren die we spraken 
aan dat er vooral het voorbije de-
cennium veel is gebouwd. “En dan 
zeker de voorbije vijf jaar. Nu krijg 
ik echt de indruk dat elk laatste 
stukje groen wordt volgebouwd ”, 
zegt Eddy De Backer, voorzitter van 
Gemeenschapscentrum Nohva. Hij 
wijst vooral in de richting van het 
‘1000-Woningenplan’ dat het stads-
bestuur sinds 2007 uitrolde. Toen 
in 2013 een nieuw schepencollege 
aantrad, werd meteen de bouw van 
842 woningen aangekondigd, waar-
van 203 in Heembeek. 

“De bouw van sociale woningen is 
niet noodzakelijk een slechte zaak, 
maar dit moet wel gepaard gaan 
met de nodige voorzieningen”, zegt 
Jean-Pol Van Steenberghe, voorma-
lig centrumverantwoordelijke van 
het GC Heembeek-Mutsaard. “Tien-
tallen jaren geleden zag je al dat 
er bij vandalisme meteen met een 
verwijtende vinger naar de sociale 
woontorens aan Versailles werd ge-
wezen. Ik heb me altijd verzet tegen 
dat soort stigmatiseringen. Maar 
Neder-Over-Heembeek is wel altijd 
een gesloten, hechte gemeenschap 
geweest, en het vergt heel wat 

inspanningen om die nieuwe bevol-
king daarbij te betrekken. De inwo-
ners van de nieuwe wijken voelen 
zich mentaal niet verbonden met 
het centrum van het dorp. Ook van-
daag de dag wordt er nog gevochten 
aan Versailles, en dat hebben stevi-
ge investeringen (van een jeugdhuis 
tot een nieuw politiecommissariaat) 
niet kunnen voorkomen.”

Ook De Backer erkent dat het 
moeilijk is om nieuwe inwoners te 
betrekken bij het verenigingsleven. 
“Voor een kleine gemeenschap zijn 
we nog altijd erg actief, met veel 
activiteiten, maar het zijn wel altijd 
dezelfde mensen die initiatief ne-
men. Het GC wil een brug zijn tussen 
‘oude’ en ‘nieuwe’ Heembekenaren. 
Telkens wanneer we op onze acti-
viteiten onbekende gezichten zien, 
spreken we hen aan. Als we merken 
dat ze uit Heembeek zelf komen, 
sporen we hen actief aan om vaker 
langs komen.” 

Verfransing

Het ‘Brussel zijn’ en het proces van 
verstedelijking heeft ook het over-
wegend Nederlandstalige karakter 
van Neder-Over-Heembeek onder 
druk gezet. Zelfs enkele decennia 

geleden telde Heembeek nog 75 à 
80 procent Nederlandstaligen, en 
de Mutsaardwijk om en bij de 40 
procent. Dat aantal ligt vandaag de 
dag onder de tien procent. “Wat we 
vroeger ‘verfransing’ noemden, heet 
vandaag ‘Brusselse identiteit’. Er is in 
Heembeek een felle strijd gevoerd 
om zaken mogelijk te maken zoals 
een Nederlandstalige bibiliotheek 
en een woonzorgcentrum. Ik voel 
niet de nood om mij per se te pro-
fileren als flamingant, maar ander-
zijds is het toch wel belangrijk om 
onze stem te laten horen”, aldus Van 
Steenberghe. “Heel wat dorpelingen 
die ik kende, zijn verhuisd naar Vil-
voorde of andere gemeenten in de 
rand. Meer zelfs: ik zie dat ook heel 
wat migranten, die later zijn aange-
sloten, zich niet definitief in Heem-
beek vestigen en op termijn naar de 
rand trekken.”

 “Als gemeenschapscentrum willen 
we blijven benadrukken dat er nog 
een erg actieve Nederlandstalige 
gemeenschap bestaat ”, vult De Bac-
ker aan. “Voor een kleine gemeen-
schap doen we dat niet slecht: we 
organiseren heel wat activiteiten, 
die in coronavrije tijden heel wat 
volk lokken. Maar we zien wel vaak 
dezelfde personen opduiken. De 
ouderen worden steeds ouder, en 
jonge mensen trekken sneller weg 
uit het dorp.” Toch vindt De Backer 
het belangrijk om op die tweetalig-
heid te blijven hameren. “Ik zie nu 
al te vaak dat er op vergaderingen 
van meerdere verenigingen wordt 
overgeschakeld op het Frans. Ook 
aankondigingen van evenementen 
gebeuren al te vaak eentalig in het 
Frans, terwijl dat dit toch in beide 
talen zou moeten kunnen.” 

‘Accepteer de verandering’

Het Vlaamse boerendorp van weleer 
is vervangen door een grootstede- 
lijke gemeente met een bijzonder 
diverse bevolking. Omgaan met ver-
andering is nooit eenvoudig, zeker 
niet voor oudere inwoners. In ditzelf-
de magazine (editie september-ok-
tober 2019) zei afscheidnemend 
centrumverantwoordelijke van GC P
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Heembeek en Mutsaard, 100 jaar na de aanhechting

Mariëndaal
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Nohva Eric De Jonge daar het vol-
gende over: “Accepteer het feit dat 
de omgeving aan het veranderen 
is. Het is voor iedereen beter om zo 
goed mogelijk met die verandering 
om te gaan. Het is makkelijk om de 
negatieve kanten van veranderingen 
in de buurt te benadrukken. Ik heb 
me steeds gericht op de positieve 
dingen in een veranderende omge-
ving en moet steeds opnieuw men-
sen overtuigen. Opvallend is, dat 
wanneer de verandering achter de 
rug is, de overgrote meerderheid er 
steeds weer zeer tevreden over is.”

En er zijn ook goede dingen gebeurd 
in Neder-Over-Heembeek. De ver-
vuilende fabrieken aan het kanaal 
zijn grotendeels verdwenen. Die 
industrie had een niet te onderschat-
ten impact op de levenskwaliteit in 
het dorp. “Af en toe, zeker bij mist, 
ruikt het in Heembeek en Mutsaard 

naar chloor, ammoniak, benzine 
en gas”, staat geschreven in een 
bevraging van hoe bewoners van 
Heembeek en Mutsaard hun woon-
omgeving waarnemen. Voor nieuwe 
of jonge Heembekenaren is het 
moeilijk om zich voor te stellen hoe 
dat geweest moet zijn. De Cokeries 
de Marly sloot in 1993 de deuren. 
In 2005 ging de fabriek tegen de 
vlakte. “De sluiting van de Cokeries 
is nu niet bepaald een gevolg van de 
acties van boze en bezorgde Heem-
bekenaren”, zegt Van Steenberghe. 
“De fabriek is simpelweg gesloten 
om economische redenen, aange-
zien de staalindustrie minder cokes 
nodig had.” Van Steenberghe lag wél 
mee aan de basis van acties die de 
verbrandingsoven verplichtten om 
een filter voor rookafwassing te in-
stalleren. Al die acties zorgden voor 
een aanzienlijke verbetering van de 
levenskwaliteit. 

Bovendien onderneemt het nieuwe 
stadsbestuur ook inspanningen om 
Heembekenaren meer te betrek-
ken bij het beleid. De invoering 
van de zogenaamde Wijkraden is 
op dat vlak cruciaal voor het col-
lege van burgemeester Philippe 
Close (PS). De Wijkraad voor Heem-
beek-Mutsaard resulteerde in 14 
investeringsprojecten, goed voor 
een budget van 1 miljoen euro. Toch 
verloopt het participatieve project 
van het nieuwe stadsbestuur op an-
dere vlakken met horten en stoten. 
In vorige edities van Uil&Spiegel kon 
u al lezen hoe het veelbesproken 
tramproject voor deining zorgt. De 
mening van de inwoners werd wel 
gevraagd via zogenaamde burger-
panels, weliswaar met wisselend 
succes. “Vooral in de eerste fase 
voelden de vertegenwoordigers van 
het burgerpanel zich weinig betrok-
ken bij de uiteindelijke besluitvor-
ming”, zegt Peter Borghs, voormalig 
voorzitter van het gemeenschaps-
centrum Heembeek-Mutsaard. 
“Nadien volgde er een tweede bur-
gerpanel, waar ik zelf deel van uit-
maakte. Van de acht personen wa-
ren er maar vier die op het tracé zelf 
woonden. Omwille van de traject-
keuze en de technische beperkingen 
die de tramlijn met zich meebrengt, 
was de inbreng van de burgers voor 
het traject nogal beperkt. Eigenlijk 
mogen de inwoners hun zegje doen 
over de Zavelput, en dat is het. Dat 
is voor mij toch een teleurstelling.”

“Ik heb zelf ook een onderhoud ge-
had met schepen van Participatie 
Arnaud Pinxteren (Ecolo). Hij zei me 
dat het de eerste keer is dat de bur-
gers in zo’n vroeg stadium van zo’n 
project erbij betroken werden. Dat 
is vermoedelijk correct, maar als de 
reële invloed nogal beperkt is, blijft 
de burgerinspraak toch eerder cos-
metisch”, gaat Borghs verder. Maar 
hij ziet ook positieve evoluties. “Op 
andere vlakken hebben de burgers 
duidelijk wel meer inspraak, zoals 
veiligheid en netheid. Laatst nog, 
bij opstootjes in de Versailleswijk, 
gingen burgemeester Close en ver-
schillende schepenen ook zelf een 
dialoog aan met de inwoners. Dat is 
een goede zaak”, aldus Borghs. 

n

Heembeek en Mutsaard, 100 jaar na de aanhechting

Cokeries de Marly
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Gisteren liep ik de Doe-het-zelfwande-
ling in Heembeek. Die is niet minder 
dan fantastisch! En dan heb ik het over 
zowel het parcours als de bijhoren-
de duiding. Met een knap orgelpunt 
rond Nos Pilifs. Super. Vorige vrijdag 
kwam een collega me trouwens iets 
gelijkaardigs zeggen. Ze woont in 
Strombeek. En kent Heembeek dus 
wel. En toch vond ze de wandeling 
fijn en verrassend, aldus een tevreden 
deelnemer.

De eerste wandelaars door Heembeek 
zijn alvast enthousiast over wat de 
Brukselgidsen bij elkaar brachten. 
Omdat er het afgelopen jaar maar 
bitter weinig groepen op stadsverken-
ning konden gaan, staken de gidsen 
al hun energie in het uitschrijven van 
zogenaamde Doe-het-zelfwande-
lingen. Daarmee kunnen mensen op 
eigen houtje stukjes stad verkennen. 
Voor Heembeek koos Brukselbinnen-
stebuiten voor een wandeling én een 
fietstocht, die complementair zijn. 

Het wandelparcours is korter, mean-
dert door het centrum, gaat even naar 

het kanaal en passeert soms langs 
smalle paadjes door binnengebieden 
die je met de wagen nooit zou ontdek-
ken. Bij de fietstocht is de actieradius 
een stuk groter. Die verkent ook de 

randen van de twee vroegere dorpen: 
de grens met Vlaanderen aan de Scha-
penweg, de industrie bij de Grote Ring 
tegen Vilvoorde aan, of het nieuwe 
postsorteercentrum op de terreinen 
van de vroegere Cokeries de Marly. 

Telkens wordt de route heel duidelijk 
uitgelegd. Wie de routes helemaal wil 
afleggen, doet er zo’n 2,5 uur over. 
Goed om weten voor niet-Heembe-
kenaren: start- en eindpunt liggen bij 
openbaar vervoer (en in het geval van 
de fietstocht: bij een Villo-station).

Een kans voor Hembekenaren om hun 
gemeente te (her)ontdekken of met 
nieuwe ogen te bekijken óf aanleiding 
om verre verwanten uit te nodigen 
voor een wandeling doorheen het 
dorp.

Wilt u graag een rondleiding met gids 
door Heembeek, te voet of met de 
fiets? Of elders in de stad? Contacteer 
Brukselbinnenstebuiten. 

FIJN EN VERRASSEND HEEMBEEK
Was de aanhechting van Heembeek bij Brussel een eeuw geleden een goede beslissing? Het is voer voor 

discussie, zeker in het door de stad opgeslorpte dorp zelf. Maar laat een goede kant van het verhaal 
alvast zijn dat honderd jaar na datum Heembeek volop in de kijker staat. Brukselbinnenstebuiten 

schreef een wandel- én een fietsparcours door Heembeek uit, boordevol informatie over geschiedenis, 
bewoning, industriële evolutie, mobiliteit (de nieuwe tram!) én het verrassende groen.

Anne Brumagne

De wandel- en fietstocht zijn een initiatief van gidsenorganisatie Bruk-
selbinnenstebuiten, die in 2021 haar vijftigste verjaardag viert. Ze wer-
den uitgewerkt in samenwerking met Muntpunt en financieel mogelijk ge-
maakt door de Stad Brussel (Nederlandstalige Aangelegenheden). Beide 
parcoursen kunnen mooi vormgegeven worden gedownload via https://
www.brukselbinnenstebuiten.be/publicaties. Een andere mogelijkheid 
is om ze te volgen via RouteYou: https://www.routeyou.com/user/rou-
tes/394759/uitinbrussel.

U kan ze ook downloaden als pdf en zelf afdrukken. Zie daarvoor:  
https://www.uitinbrussel.be/doe-het-zelf-wandelingen-2020. Daar vindt 
u ook nog verschillende andere wandelingen door Brusselse wijken, én 
een Street Artwandeling.

Gedrukte exemplaren zijn gratis verkrijgbaar bij onder meer Brukselbin-
nenstebuiten (www.brukselbinnenstebuiten.be, 02/218.38.78), in Munt-
punt én bij gemeenschapscentrum Nohva. Er bestaan Nederlandstalige 
en Franstalige versies van de teksten.

Wilt u graag een rondleiding met gids door Heembeek, te voet of met de 
fiets? Of elders in de stad? Contacteer Brukselbinnenstebuiten.
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Onder de para-
plu van Living en 

Ville bereiken ver-
schillende organisaties uit Heem-
beek-Mutsaard jaarlijks ongeveer 
duizend deelnemers. Met meer dan 
50 activiteiten kunnen buurtbewo-
ners heel de zomer lang genieten 
van gratis activiteiten voor alle 
leeftijden. Van rolschaatsen en knut-
selworkshops tot eetfestijnen en 
concertjes. Geen evidentie tijdens 
deze periode. Maar als we één ding 
hebben geleerd uit de editie van 
2020, is dat je Living en Ville niet 
zomaar annuleert. Door de combi-
natie van veilige, kleinschalige acti-
viteiten voor mensen uit de buurt, én 
de volharding van trouwe en gemo-
tiveerde partners mogen we dit jaar 
opnieuw vooruitblikken naar een 
zomer vol leuke ontmoetingen.

Een recordaantal partners

Living en Ville pakt dit jaar uit met 
nieuwe partners. En niet van de min-
ste, waaronder Maison de la Créa-
tion, buurtcomité De Wand Pago-
des-n, De Overbron, Projet Versailles 
et Alentours en Versailles Bioty. We 
blikken al even vooruit met Antoine 
van Maison de la Création.

Leg eens even kort uit, wat doen jul-
lie? Maison de la Création is het cul-
turele centrum van Brussel-Noord, 
eerst gevestigd in het centrum van 
Laken met sinds enkele jaren ook 
een afdeling in Neder-Over-Heem-
beek. Twee missies: het ondersteu-
nen van kunsten door middel van 
workshops voor bewoners, en de 
ondersteuning van de artistieke cre-
atie door middel van kunstenaars-
residenties en een programma met 
voorstellingen.

Waarom Living en Ville? We zijn su-
perblij met Living En Ville! Het is een 
feestelijk evenement dat dankzij een 
grote diversiteit aan activiteiten heel 
wat inwoners samenbrengt. Zeker tij-

dens de coronacrisis is het voor velen 
een broodnodige uitlaatklep.

Kan je al een tipje van de sluier op-
lichten over jullie activiteiten? Wel, 
in 2019 nodigde Maison de la Créa-
tion een circusleraar uit met een 
bakfiets vol met circusspullen. Dat 
lijkt ons wel een leuke activiteit voor 
op het Peter Benoitplein.

Living en Ville 2021 trapt af met 
‘Pimp je Stoel’

Tijdens de Dag van de Buren op 28 
mei gaat Living en Ville officieel van 
start. Een dag die doet denken aan 
buurtfeesten, gezelligheid en spon-
tane ontmoetingen. Drie aspecten 
die we al een jaar moeten missen. 
En daarom lanceren we ‘Pimp je 
Stoel’. Concreet: Leef je creatief uit 
en versier een stoel, zet hem op je 
stoep en creëer alsnog een gezellige 
ontmoetingsruimte voor iedereen 
die passeert. De voorbereidingen 
voor de lancering zijn volop aan de 
gang, dus binnenkort vind je meer 
info op de webpagina en Facebook-
pagina van Living en Ville. En wie 
weet spot je binnenkort jouw stoel 
wel op één van onze kanalen.

Vaste waarden

Naast de nieuwe verenigingen, zijn 
ook weer alle vaste partners van de 
partij. We kijken dus al uit naar vaste 

waarden zoals de rommelmarkt Bala-
de Brocante, een plein vol leuke spel-
letjes met Plein Ambiance, gezellige 
voorleesuurtjes met de Bibliotheken 
Racontent, de wetenschapsproefjes 
van Labo Magik en nog veel meer. Of 
de eetfestijnen zoals Cook&Eat door-
gaan, weten we nog niet, maar Living 
en Ville zou Living en Ville niet zijn 
als er in dat geval weer geen creatief 
alternatief opduikt.

De diervriendelijkste duivenjacht 
is terug!

Eén van de grote succesverhalen 
van vorig jaar was de duivenjacht. 
En dat succesverhaal wordt door-
getrokken naar de 7de editie. Door 
corona moeten we steeds op zoek 
naar veilige alternatieven die los-
staan van de maatregelen, vertelt 
Ann Deraedt, de trekker van Living 
en Ville. De actie van de raamte-
keningen is daar een uitstekend 
voorbeeld van. Het laat mensen 
creatief bezig zijn, dwingt iedereen 
naar buiten en fleurt tegelijkertijd 
de straat op.

Twee spilfiguren van de raamteke-
ningen zijn Anne en Anke. De alli-
teratie is een toeval, dat deze twee 
leuke mensen hun creatieve ziel 
kwijt kunnen tijdens Living en Ville is 
dat niet. Met de telefoon in de hand, 
polsten we naar de motivatie van 
deze artistieke vrijwilligers.

LIVING EN VILLE BLAAST ZEVEN KAARSJES UIT!
Een vooruitblik op de 7de editie

Wim Wetsels
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Anne Van Montagu

Wat is je link met Living en Ville? 
Het is begonnen met Cook&Eat. Ik 
leer graag nieuwe mensen kennen, 
en dat is echt een sterkte van Living 
en Ville. De onbekende mens is 
misschien een vriend die je nog niet 
kent.

Waarom zet je je in als vrijwilliger 
voor LeV? Ik vind het normaal dat 
we elkaar helpen. Wat de raamte-
keningen betreft, breng ik graag 
wat meer kleur in de straten. Kleur 
in een tekening is zoals poëzie voor 
een tekst.

Heb je al leuke plekjes in gedachte? 
Opnieuw bij buurtbewoners, AMO, 
Les Petits Débrouillards en natuur-

lijk ook aan De Wilde Rozen. Vorig 
jaar leefden de bewoners van De 
Wilde Rozen in volledige isolatie. 
Om toch interactie te creëren, vroeg 
ik ze om van binnenuit hun hand 
tegen het raam te zetten. Langs de 
buitenkant tekende ik de contouren 
waardoor er een interactieve en 
kleurrijke tekening ontstond. 

Anke Seigneur 

Waarom zet je je in als vrijwilliger 
voor LeV? Omdat ik het leuk vind 
iets te kunnen doen voor de buurt. 
Het is een laagdrempelig initiatief 
en je bereikt er een heel breed pu-
bliek mee. Ik vind het heel leuk om 
hieraan mee te werken. Ik kan mijn 

creativiteit helemaal kwijt tijdens 
de raamtekeningen en knutselwork-
shops.

Hoeveel tekeningen heb je ge-
maakt? Kan je de tel nog bijhouden? 
Neen niet echt. Ik ben alvast door 
verschillende buurtbewoners en 
organisaties gevraagd, nadat ze 
mijn tekeningen voor Living en Ville 
zagen. Vorig jaar vond je ze in GC 
Nohva, de Franstalige bibliotheek en 
Frituur Jef. Dit jaar zoek ik nog wat 
extra leuke plekjes op.

Doe nu al mee!

Kan je niet wachten op de start 
van Living en Ville? Neem dan snel 
een kijkje op www.gcnohva.be/li-
ving-en-ville-2021 en ga dan aan de 
slag met de raamtekeningen, kleur-
platen en de wetenschapsproefjes.

Wij zoeken vrijwilligers

Living en Ville is niets zonder ge-
motiveerde partners! Daarom een 
warme oproep aan iedereen die wil 
helpen. Of dat nu als partner, vrijwil-
liger of ambassadeur 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 alle 
mogelijkheden samen met jou. 

De lente is in ’t land. De bewoners van woonzorgcentrum 
De Overbron willen naar buiten gaan. Zij willen gaan 
wandelen, maar ook… gaan fietsen. Daarom schieten we 

in actie. De aankoop van een duofiets (of hopelijk twee) is 
geen kleine investering.
De komende maanden zullen we tal van acties organise-
ren om het nodige geld bij elkaar te krijgen. Daar horen 
jullie later nog meer over. Maar we willen niet langer 
wachten. Elke euro die binnenkomt, brengt ons een stapje 
dichter bij ons doel.
Wil jij nu al je steentje bijdragen? Tof! Dat kan met een 
vrije bijdrage op rekeningnummer BE16 7340 0891 1174.
Graag met de mededeling ‘duofiets’. Die centjes zetten we 
dan meteen opzij.
Het team van De Overbron

FONDSENWERVING DUOFIETS WZC DE OVERBRON 
ZULLEN WE SAMEN EEN TANDEM VORMEN VOOR EEN DUOFIETS?
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Bij het overzetten van de digitale 
informatie, opgeslagen op de da-
tabank Heembeek-Mutsaard-inge-
zoomd, streven we uniformiteit na. 
We brengen correcties en verbete-
ringen aan op basis van eigen ar-
chiefmateriaal, historisch onderzoek 
en eigen memorie. 

Een beeld heeft een stem

Elk beeld heeft zijn verhaal: droevig, 
uniek, sentimenteel, rebels, con-
fronterend, omstreden, actiegericht, 
grappig, feestelijk, nostalgisch, 
historisch, een herinnering en toe-
komstgericht. Dat willen we respec-
teren.

Verzamelen en digitaliseren

Het blijft de bedoeling van de hui-
dige partners, de Stad Brussel, de 
Vlaamse Gemeenschapscommis-

sie en GC Nohva, de Erfgoedbank 
Heembeek-Mutsaard te onderbou-
wen en uit te breiden. De lokale 
vrijwilligers, cruciaal voor het ver-
zamelen van lokaal beeldmateriaal, 
laten we niet in de kou staan. Na 
de COVID-19-pandemie hopen we 
elkaar te kunnen ontmoeten en een 
vrijwilligerswerking op te starten. 
We hebben iedereen nodig. We wil-
len het geheugen van Heembeek en 
Mutsaard samen vorm geven.

Primeur voor de lezers van Uil&Spie-
gel: uit mijn  collectie heb ik enkele 
objecten gekozen. Vandaag in 
Uil&Spiegel, weldra in de Erfgoed-
bank Heembeek-Mutsaard.

Jean-Pol Van Steenberghe

Lid bibliotheekcommissie Stad Brussel
Vrijwilliger Erfgoedbank

NA DE MILIEUKLAPPER, DE ERFGOEDKLAPPER
ERFGOEDBANK HEEMBEEK-MUTSAARD

Het aantal objecten, voornamelijk foto’s, jaargangen van Uil&spiegel, covers van boeken en  
tijdschriften… neemt toe en staat online. Surf naar www.erfgoedbankbrussel.be,  

klik op 'partners', daarna op 'Nohva Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard'. Veel beeldplezier.

Wil je meewerken aan het verder uitbouwen van de Erfgoedbank 
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.beZangboekje (1913), inspirerend voor de  
zangcultuur bij de Heembeekse jeugd,  

Patronaat Sint-Aloysius

Tijd voor ontspanning en plezier op de Mutsaard (februari 1981)

Sociale woningen in Neder-Over-Heembeek 
(1981). Op de achtergrond de omstreden 

Versailles-woontorens
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LENTE IN DE TUIN VAN LENDRIK

De lente is gestart en dat zien, ruiken en voelen we…

We wensen onze vrijwilliger die wekelijks het gras komt 
afrijden een goede start van alweer een nieuw seizoen 
toe. Bedankt, Jean-Louis.

Eindelijk kan de nieuwe grasmachine (geschonken door 
een buurtbewoner) in gebruik worden genomen. Fijn dat 
de buurt ons op alle mogelijke manieren helpt. 

We zoeken nog iemand die zich vooral op het ‘onkruid’ wil 
focussen. Dat krijgen we maar niet klein…

Ben je iemand met wat tijd, groene vingers en vooral 
‘goesting’, neem dan gerust contact op met GC Nohva  
02/268 20 82 of met LDC Ado Icarus 0470/90 04 04.

DOPJESMARATHON

LDC ADO Icarus brengt Heembeek-Mutsaard samen door 
de organisatie van een dopjesmarathon!

Het doel? Samen 183.333 kg dopjes verzamelen om blin-
dengeleidehonden op te leiden.

Help jij ons? Verzamel zoveel mogelijk dopjes en breng 

ze naar de markt op de aangegeven data. De vier deelne-
mende woonzorgcentra staan centraal. Ze hebben elk een 
verzamelbox op de markt. Jij kiest in welke box je jouw 
dopjes dropt! Het WZC dat de meeste dopjes verzamelt, zal 
beloond worden met een verwennamiddag.

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum
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Dankzij de hoge vaccinatiegraad bij 
bewoners en medewerkers van De 
Overbron zijn er opnieuw culturele 
evenementen mogelijk. Zo genoten de 
bewoners tijdens de maand maart van 
een live optreden. Dat is uitzonder-
lijk in deze door coronamaatregelen 
beperkte samenleving. In mei en juni 
staat er nog veel meer cultuur op het 
programma. 

Op dinsdag 4 mei ontvangen we mu-
zikant Janos die voor ons de mooiste 
romantische en ambiancemuziek uit 
de oude tijd zal brengen. Tijdens de 
week van 9 mei mogen we moederdag 
niet vergeten, we gaan creatief aan de 
slag rond het thema ‘bloemen’. 

Extra aandacht gaat op woensdag 12 
mei uit naar de verpleegkundigen die 
dagelijks hun kunde en enthousiasme 
voor de bewoners aan de dag leggen! 

De bewoners hebben het overgrote 
deel van hun leven gewijd aan hun 
kinderen en hun huwelijk. Daarom 
gaan we op zondag 16 mei, de dag 
van het gezin, in gesprek over ‘het 
gezin vroeger en nu’. Op vrijdag 21 mei 
wenden we ons tot de medewerkers 
tijdens de dag van de culturele diver-
siteit. En natuurlijk zijn er nog steeds 
de ‘Boeiende babbels’ waarbij we in 
mei jazzicoon Billy Holiday in de kijker 
zetten. Het wekelijkse kookatelier is 
een succes en we zetten dit dus verder. 
Receptjes voor soep wisselen zich af 
met salades, we maken gebruik van 
seizoensgroenten en -fruit. Heerlijk 
gezond dus! Maar we zouden geen le-
vensgenieters zijn als we niet af en toe 
de ijskar laten passeren. Ook een ijsje 
staat deze maand op het menu!

Wie gezond zegt, denkt niet enkel aan 
de juiste voeding, ook beweging is van 
belang. Daarom starten we met een 
wandelclub: iedere vrijdag wandelen 
we naar de markt. Vanaf vrijdag 28 
mei vind je daar een container met het 
logo van De Overbron waarin je plastic 
dopjes kan deponeren. In samenwer-
king met het Lokaal Dienstencentrum 
Ado Icarus nemen we deel aan een 
inzamelactie voor de opleiding van 

een blindengeleidehond. We doen dit 
samen met de andere woonzorgcentra 
in Neder-Over-Heembeek en de voor-
ziening die het meeste dopjes verza-
melt, wordt getrakteerd op een namid-
dag met muziek en pannenkoeken of 
frietjes. Plastic dopjes van flessen kan 
je dus op vrijdag 28 mei of op vrijdag 
25 juni op de markt deponeren, maar 
ze zijn ook welkom aan het onthaal 
van De Overbron.

Met de zomer in zicht geven we de 
bewoners de kans om zomerkledij aan 
te kopen. Op donderdag 3 juni komt 
Senior Fashion met een collectie naar 
ons woonzorgcentrum. We zetten de 

vaders in de bloemetjes op zondag 13 
juni. De ‘Boeiende Babbel’ gaat deze 
maand dan ook over één van vaders 
helden Eddy Merckx! Bovendien is het 
wereldfietsdag op 3 juni en dan zet-
ten we onze fondsenwerving voor de 
aankoop van één of twee duofietsen 
in de kijker. Gezien we blijven inzet-
ten op beweging, organiseren we een 
sessie rond yoga en specifiek voor de 
bewoners stoelyoga. Luc Around zorgt 
voor de muziek deze maand, met am-
biancevolle liedjes uit de jaren ’60, ’70, 
’80. We kunnen ons verwachten aan 
schlagers, slows, rock ’n’ roll, tango, 
wals en meer.

De Overbron: meer dan een woonzorgcentrum
Een huis waar het goed wonen, leven en werken is

Gezien de hoge vaccinatiegraad van 
medewerkers en bewoners is woon-
zorgcentrum De Overbron een veilige 
plek om te wonen en te werken. We 
hebben daarom een soepele bezoek-
regeling uitgewerkt. Levenskwaliteit 
voorop. Bewoners zijn opnieuw her-
enigd met hun familieleden.
De medewerkers staan er echt voor 
de bewoners: ze lieten zich vaccine-
ren om hen te beschermen en ze zijn 
daar fier op. De redactieploeg van 
Terzake kwam bij ons op bezoek, om-
dat we hier uitzonderlijk goed scoren 
in vergelijking met andere woonzorg-

centra. De Overbron is dus een veilig huis.
Te midden van de crisis zijn we gestart met een coachingtraject onder lei-
ding van Mieke, onze Tubbecoach. Zij helpt ons onze werking aan te pas-
sen volgens de principes van Tubbe: de bewoners behouden de regie over 
het leven, wensen en behoeften worden gerespecteerd, het sociale netwerk 
blijft behouden, men voelt zich nuttig. Onze visietekst op deoverbron.be/
visie.
De verbouwingen die in maart gestart zijn, sluiten aan bij deze visie. We zijn 
een vereniging zonder winstoogmerk waarbij alle middelen terugvloeien 
naar de werking. Daarom staat deze verbouwing in het teken van de uitbrei-
ding van de leefruimte voor het huidige aantal bewoners.
Ook in de tuin wordt opnieuw geïnvesteerd: er komt een groentheater met 
veel plaats voor natuur en cultuur. De Overbron is meer dan een woonzorg-
centrum, het is een huis waar het goed wonen, leven en werken is. 
Breng je graag een bezoek? Contacteer ons op 02 266 12 12.

DE ONTLUIKENDE LENTE  
IN WOONZORGCENTRUM DE OVERBRON
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Speelweek
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VERENIGINGSNIEUWS MEI-JUNI 2021

CHIRO MUTSAARD
CHIROZONDAGEN
Wil je je op zondag amuseren en een 
hele namiddag avonturen beleven? 
Kom dan eens een keertje naar Chiro 
Mutsaard!
Wij organiseren op zondagnamid-
dag activiteiten voor kinderen van 
6 t.e.m. 18 jaar, verdeeld in groepen 
per leeftijd. 
Op 9, 16 en 23 mei 2021  
telkens van 14.00–18.00 u. 
Op 6 en 20 juni 2021  
telkens van 14.00–18.00 u.
Waar?  
Stalkruidlaan 13 te 1020 Laken
INFO: leiding@chiromutsaard.be, tel. 
Margaux: 0493 77 59 73,  
tel. Wallace: 0471 72 73 57,  
zie ook op www.chiromutsaard.be  

HOOFDSTEDELIJKE 
KUNSTACADEMIE
Hallo, ik ben Rita, ik ben 9,5 jaar en 
ik woon in Neder-over-Heembeek. 
En ik speel gitaar!
Ik leer gitaar in de Hoofdstedelijke 
Kunstacademie. Ik vind het super-
leuk, het ontspant mij en het is heel 
goed tegen stress.
Tijdens de week oefen ik drie dagen, 
en als ik tijd heb, in het weekend 
elke dag.
Mijn lievelingsliedjes zijn: Sono 
Mama Yoshi, Tok Tok Tokkel, Old 
Mac Donald en het Vredeslied. Ik 
probeer mijn vriendinnen ervan te 
overtuigen om ook gitaar te spelen 
en wil graag mijn passie met heel de 
wereld delen!

De lessen zijn cool! Een klein beetje 
moeilijk, maar elke les doen we ook 
een spelletje. Tijdens de lessen gi-
taar leer ik ook Nederlands.
En dan nog iets: iedereen moet 
gitaar spelen en een mondmasker 
dragen!
Wil jij ook een instrument leren of 
theater spelen? Leren dansen? 
Schrijf je vanaf midden juni in aan 
de Hoofdstedelijke Kunstacademie
www.hoofdstedelijkeacademie.be/
inschrijven 
https://www.facebook.com/hoofd-
stedelijkeacademie
https://www.instagram.com/hoofd-
stedelijkekunstacademie/ 

CURIEUZENEUZEN /LES 
PETITS DÉBROUILLARDS 
ASBL 
HELP JIJ ONZE SUPERHELDEN? 
Curieuzeneuzen/Les Petits Débrouil-
lards asbl zoekt vrijwilligers om per 
boot plastic uit het water te vissen! 
Tijdens de speelweken ‘Natuur en 
ecologie’ van GC Nohva in juli wor-
den onze kinderen de superhelden/
beschermers van onze natuur...  
En hoe kunnen we onze natuur be-
ter helpen dan door al dat plastic uit 
het water te vissen? We trekken erop 
uit met Canal It Up en de zeescouts 
Roodbaard om per boot (kano en/
of kajak) samen met de kinderen op 
plastic te gaan vissen. 
We zullen ook na onze bosactivitei-
ten regelmatig op jacht gaan naar 
plastic en ander restafval. Ook daar 
ben je welkom om eens een handje 
te komen helpen. 

Datum: op 2 en 7 juli 
INFO: Wil je er graag bij zijn?  
Stuur dan een mailtje naar ann.curi-
euzeneuzen@gmail.com met  
je beschikbaarheden 

BROEDERSCHAP VAN 
SCHERPENHEUVEL  
NEDER-OVER-HEEM-
BEEK VZW
ANNULERING BEDEVAART
Toen we vorig jaar ‘met pijn in het 
hart’ de jaarlijkse bedevaart van 
onze Broederschap dienden te 
annuleren, planden we met weinig 
twijfels meteen de nieuwe datum 
van 8 en 9 mei 2021 in onze agenda 
om er opnieuw met volle goesting 
een fijne bedevaart van te maken.
Wie kon toen vermoeden dat we nu 
-een jaar later- opnieuw met een 
annulering zouden geconfronteerd 
worden?
Na lang wikken en wegen zien we 
ons als bestuur immers opnieuw ge-
noodzaakt om zowel de voet- als de 
autobusbedevaart af te gelasten. De 
huidige gezondheidssituatie en de 
te verwachten toestand van de stop-
plaatsen, horeca, overnachtings-
plaats, erediensten, autobusvervoer, 
met alle beperkingen, regelgevingen 
en risico’s laten ons geen andere 
keuze.
Onze jaarlijkse bedevaart is de be-
staansreden van onze vereniging 
en tevens het jaarlijkse hoogte-
punt waar we allen -elk op eigen 
wijze- naar uitkijken. We vinden 
het bijgevolg erg spijtig jullie deze 
melding te moeten doen en voelen 
ons verbonden met eenieders ont-
goocheling.
Mochten de omstandigheden het in 
de loop van september toelaten om 
toch een busbedevaart in te richten, 
zullen we daar zeker werk van ma-
ken.
Het bestuur zal de vorig jaar betaal-
de lidgelden laten doorlopen tot 
2022, als dank voor jullie begrip en 
bij gebrek aan gemaakte onkosten. 
Tot in betere tijden!
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DE GEZINSBOND
DE GEZINSBOND VIERT  
100 JAAR 
De aftrap van de feestweek was vo-
rig jaar gepland, maar wegens coro-
na is dat uitgesteld naar oktober. We 
gaan onze jaarlijkse Halloweentocht 
in een feestelijk kleedje steken.
Ondertussen zitten we niet stil. Tij-
dens de paasvakantie was er een 
paaswandeling uitgestippeld i.s.m. 
de KWB NOH. Je kon er met behulp 
van een QR-code een stukje van 
een paasverhaal beluisteren. Na 
het vinden van de 7 borden met de 
QR-code had je het volledige ver-
haal gehoord. 
Heb je dit gemist? Je kan deze wan-
deling vinden door deze QR-code te 
scannen. Met de routeyou-app loop 
je niet verloren. Het paasverhaal 
kan je helaas niet meer beluisteren.

De Gezinsbond NOH vliegt er ook 
weer in met Living en Ville. De acti-
viteiten van Living en Ville starten 
in juni en lopen tot september. We 
voorzien elke maand een  move 
and pick up-activiteit m.a.w. we 
ruimen onze omgeving op, terwijl 
we wandelen. In juli toveren we het 
Peter Benoitplein weer om in een 
speeldorp. In augustus doen we een 
schattentocht en in september tij-
dens de autoloze zondag gaan we 
weer racen met de gocarts.

We hebben weer mooie  
vooruitzichten.

Met de start van de vaccinatiecam-
pagne in België is er licht aan het 
eind van de tunnel! Al moeten we 
nog even volhouden. 
Daarom is FedOS vzw eind 2020 
gestart met Studio Bubble2Bubble: 
om deze periode te overbruggen en 
ervoor te zorgen dat we toch met 
elkaar in contact kunnen blijven en 
samen dingen kunnen doen. Online, 
welteverstaan. Dat is natuurlijk niet 
hetzelfde als een echte ontmoeting 
en een gesprek rond de tafel, maar 
we proberen dat toch zoveel moge-
lijk te benaderen! Alle programma’s 
gebeuren live en zijn interactief, zo-
dat we mensen écht verbinden en je 
de ervaring hebt om samen iets mee 
te maken.

Studio Bubble2Bubble biedt een 
compleet weekprogramma met pro-
gramma’s op vaste tijdstippen. Er zijn 
bewegingsactiviteiten zoals ritmisch 
bewegen (op een stoel), yoga en 
creatief bewegen. Maar ook quizzen, 
een puzzeluurtje en programma’s 
met muziek en cultuur. Zo komen in 
‘Cultuur over de vloer’ en ‘Het Artis-
tiek Huis van...’ muzikanten, schilders 
en andere kunstenaars op bezoek om 
hun werk met ons te delen.

De programma’s staan open voor 
iedereen, je hoeft geen lid te zijn van 
FedOS. Deelname is helemaal gratis 
en je hoeft je zelfs niet vooraf aan te 
melden. Je hebt er enkel een compu-
ter, smartphone of tablet voor nodig 
met een camera en toegang tot inter-
net. De activiteiten vinden plaats via 
Zoom en elk programma heeft een 
eigen vaste link. 

Ook voor wie nog niet of weinig on-

line gaat, biedt FedOS ondersteuning: 
voorafgaand aan de programma’s via 
Zoom, of zelfs per telefoon. We hou-
den het zo informeel mogelijk!

Zo kunnen we in contact blijven met 
elkaar, van bubbel tot bubbel. En ont-
moeten we nieuwe mensen, kunnen 
we onze bezorgdheden met elkaar 
delen, maar ook samen bewegen, 
samen leren, samen genieten en voor-
al ook: samen lachen. Met anderen 
verbonden zijn is voor FedOS - of het 
nu virtueel is of in het echt - dé manier 
om optimaal ouder te worden.

Een initiatief van FedOS vzw met de 
steun van visit.brussels.

INFO: Kijk voor alle informatie en 
de linken op www.fedos.be > doork-
likken naar het WEEKPROGRAMMA 
van Studio Bubble2Bubble. Je kan 
ook mailen (info@fedos.be) of 
bellen (02/ 218 27 19) voor info en 
vragen.

STUDIO BUBBLE2BUBBLE  
BRENGT MENSEN BIJ ELKAAR 

EEN INITIATIEF VAN FEDOS VZW 
(FEDERATIE ONAFHANKELIJKE SENIOREN)
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RAAMTEKENINGEN
Van mei tot september

Kan je niet wachten op de start 
van Living en Ville? Neem dan snel 
een kijkje op www.gcnohva.be/li-
ving-en-ville-2021 en ga aan de slag 
met de raamtekeningen, kleurplaten 
en de wetenschapsproefjes.
Extra info: Heb je zelf een tekening 
op je raam? Geef je locatie door zo-
dat je kunstwerk wordt opgenomen 
in de duivenjacht-wandeling die je 
terugvindt op www.gcnohva.be/ 
living-en-ville-2021

TIME FOR TEA ONLINE
Vrijdag 28 mei van 17.00 tot 19.00 u.

Hoe kunnen we onze kinderen hel-
pen met hun examens? Samen met 
een deskundige onderzoeken we hoe 

we onze kinderen het best kunnen 
ondersteunen tijdens de examenpe-
riode.
De zoomlink vind je op  
www.gcnohva.be/activiteiten

TIME FOR TEA ONLINE: 
ATELIER ZERO-WASTE MET 
VERSAILLES BIOTY
Vrijdag 25 juni van 17.00 tot 19.00 u.

Dit tweede Atelier zero-waste gaat 
dieper in op het thema ‘Houdbaar-
heid van voeding’.
Extra info: i.s.m. Ateliers Versailles 
Bioty, gesubsidieerd door ‘Het project 
voor duurzame initiatieven van de 
Stad Brussel’.

Locatie: GC Nohva (indien de corona-
maatregelen het toelaten)

TENTOONSTELLING LUC 
DEMONTY  
Van 26 april – 25 mei, tijdens de ope-
ningsuren van Lendrik

GC Nohva organiseert een tentoon-
stelling rond de werken van lokaal 
kunstenaar Luc Demonty. In zijn werk 
laat Demonty zich inspireren door 
de natuur. Venen, zeeën, beken en 
bergen vormen hét decor van zijn 
tableaus. Zijn landschapschilderijen 
hebben een uitgesproken stijl die 
speelt met dikke penseelstreken, 
paletmestechnieken en sterke kleur-
contrasten. 
Toegang gratis
Lendrik, Peter Benoitplein 22, 
Neder-Over-Heembeek

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - MEI-JUNI 2021

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

Wie kent er niet de grote zaal van 
de Familia?  Alle Heembekenaren 

kunnen haar zo voor de geest 
halen: de rood-roze muren,  

de groene tapijttegels op de 
grond, het toneelpodium met zijn 
oranje doek en de vierkante hou-

ten dansvloer, waarop zo velen 
van ons hun beste danskunsten 

bovenhaalden.

Het lag er zo al decennialang bij en 
er werd nooit iets aan veranderd.

Maar dat was zonder de vzw ’t Hiem-
beiks Kotteer gerekend!

In 2018 werd ’t Hiembeiks Kotteer 
de nieuwe uitbater van de Familia 
en met de eerste inkomsten startte 
de vzw met een opwaardering van 
het gebouw en dus ook van de grote 
zaal.

In juli 2019 vond de eerste grote re-
novatie plaats: de grote zaal werd 
volledig herschilderd. In 2020 werd 
de vloer aangepakt.

Financieel was dit een zware dob-
ber, maar met de steun van de VGC 
en CERA, en met de eigen reserves 
werden de nodige fondsen bijeen-
geschraapt. Ook vele Heembekena-
ren droegen hun steentje bij door  
’t Hiembeiks Kotteer massaal te steu-
nen met de spaghettislag, waarvan 
de winst naar de aanleg van de nieu-
we vloer ging.

Maart 2020 was het zover: de groe-

ne tapijtjes en de dansvloer werden 
uitgebroken. In april werd eerst een 
nieuwe ondervloer gelegd en daar 
bovenop een kurkvloer met een 
top-vinyllaag ter bescherming.

Wat een metamorfose! De grote zaal 
ziet er zo anders uit.

Ondertussen had  corona echter toe-
geslagen en wacht deze prachtige 
nieuwe vloer nog steeds op de eer-
ste feestvierders …

DE GROTE ZAAL IN EEN NIEUW KLEED


