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Editoriaal
Wanneer u deze Uil&Spiegel ontvangt, is de zomervakantie voorbij en 
is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Het ziet er in ieder geval 
naar uit dat dit schooljaar minder ‘turbulent’ zal verlopen dan het vori-
ge. Hoewel, met het hardnekkige COVID-19-virus weet je maar nooit… 
Een goede gelegenheid om extra aandacht te besteden aan het belang van 
Nederlandstalige ondersteuning voor leerlingen met een andere thuistaal. 
U leest er alles over in deze U&S.
In de vorige edities van de U&S werd reeds ingegaan op de Erfgoedbank, 
een nieuw initiatief van de VGC. Om zoveel mogelijk mensen warm te ma-
ken voor het initiatief, is op 19 augustus met het Erfgoedcafé gestart, dat 
wekelijks plaatsvindt. Om het geheugen van Heembeek-Mutsaard te bewa-
ren, is uw hulp meer dan welkom! 
Hoewel we nog niet verlost zijn van COVID-19 nemen de verenigingen stil-
aan de draad weer op. Dat is hoopgevend en zeker om naar uit te kijken. 
September betekent traditiegetrouw ook de start van heel wat activiteiten 
en cursussen in GC Nohva. Ontdek het rijke aanbod!
Met een fotocollage blikken we nog even terug op de speelweek en sluiten 
zo de zomer af.
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).



3

Toen ik in 2009 voor N22 (het net-
werk van de 22 Brusselse gemeen-
schapscentra) begon te werken 
bleek dat school-/taalondersteu-
ning van kinderen in de eerste 
plaats de verantwoordelijkheid van 
de scholen is.

De gemeenschapscentra zetten 
vooral in op interessante Neder-
landstalige activiteiten voor kinde-
ren, waardoor ze op een leuke ma-
nier Nederlands kunnen oefenen.

Omdat ik vanuit mijn eigen pro-
fessionele ervaring vond dat de 
ondersteuning wel verder mocht 
gaan, heb ik me samen met de ge-
meenschapscentra waar ik werkte, 
ingezet voor de conversatiegroe-

pen Nederlands voor ouders. Toen 
ik voor GC Nohva begon te werken, 
ging ik nog een stapje verder en 
organiseerde vanaf 2015, i.s.m. 
HOPON (dat in de regio Brussel 
opvoedingsondersteuning aanbiedt 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar), 
verschillende opvoedings- en info-
sessies voor ouders over ‘Hoe help 
ik mijn kind bij huiswerk?’. Samen 
met de collega’s promoot(te) ik 
steeds het gemeenschapscentrum 
als plek waar kinderactiviteiten in 
het Nederlands plaatsvinden en GC 
Nohva fungeert als infopunt voor 
activiteiten in het Nederlands (we 
verwijzen door naar de academie, 
de Gezinsbond, de jeugdbewe-
ging…).

Mijn collega’s aan het onthaal en 
ikzelf als omgevingswerker van GC 
Nohva krijgen echter steeds meer 
vragen naar specifiekere hulp. Ver-
schillende gemeenschapscentra 
(N22) beseffen dat er hoge nood 
aan taalondersteuning is. Dat is 
zeker een stap in de goede richting, 
vooral omdat GC Nohva er sinds 
vorige zomer voor kiest specifiek 
in te zetten op taalkampjes tijdens 
de laatste week van augustus. Een 
pijnpunt blijft dat de Stad Brussel 
weinig Nederlandstalige activitei-
ten voor kinderen organiseert.  

Er kan echter nog meer gebeuren. 
Ouders dienen beter geïnformeerd 
te worden over de noodzaak om 
Nederlands te leren als ze hun 

Het belang van Nederlandstalige ondersteuning 

Op 1 september start het nieuwe schooljaar en het ziet ernaar uit dat dat onder  
een gunstiger  gesternte gebeurt dan in 2020. Voor het Nederlandstalig onderwijs zijn er  

extra uitdagingen. Een aantal initiatieven wil kinderen met een andere thuistaal en hun ouders  
een duwtje in de rug geven.

Ann Deraedt

Taalkriebels
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kinderen naar het Nederlandstalig 
onderwijs sturen. Scholen nemen 
dit ter harte en ook de gemeen-
schapscentra dragen hun steentje 
bij. Maar er kan zeker nog een 
tandje worden bijgestoken en daar-
voor zijn meer middelen nodig. Het 
is belangrijk dat ouders inzien, dat 
kiezen voor een Nederlandstalige 
school ook een engagement be-
tekent. Dat ze anders de kansen 
van hun kinderen minimaliseren in 
plaats van te optimaliseren. Toch 
denken sommige ouders nog te 
vaak dat hun kind bijna automa-
tisch als tweetalige NL-FR de Ne-
derlandstalige school zal verlaten. 
De voorbeeldfunctie van ouders 
bestaat erin om zelf Nederlands te 
leren om op die manier hun kinde-
ren te kunnen ondersteunen. 

In 2020 organiseerde de VGC een 
bevraging bij Nederlandstalige 
scholen in Brussel over hoe zij hun 
toekomst zien. De resultaten ver-
schenen in het magazine ‘De Ronde 
van Brussel’. Daarin staan heel wat 
concrete tips om de ouderbetrok-
kenheid te vergroten. Een gratis 
exemplaar is verkrijgbaar via www.
onderwijsinbrussel.be/publicaties. 

Daarnaast heeft GC Nohva zelf het 
heft in handen genomen. Bezorgde 
buurtbewoners Annemie Drabs en 
Salua Tekal, die elkaar op het Thee-
moment leerden kennen, dienden 
eind 2020, samen met GC Nohva, 
een dossier in bij Stadsmakers (de 
projectoproep van de schepen voor 
Nederlandstalige aangelegenhe-
den van de Stad Brussel) voor taal- 
stimulerende activiteiten. Annemie 
en Salua, die ondertussen ook al  
samenwerkingsgesprekken zijn 
aangegaan met de Gezinsbond 
NOH, kregen goed nieuws: ze 
krijgen een budget om mee aan 
de slag te gaan! Ze zijn meteen 
in actie geschoten en hebben het 
initiatief Taalkriebels opgestart. 
Daarvoor zijn ze scheep gegaan 
met Anke Seigneur, een ongeloof-
lijk dynamische kracht, zowel wat 
de begeleiding van de kinderen 
betreft als de omkadering van de 
animatrices. 

Annemie en Salua hebben even-
eens oog voor ouderparticipatie 
en nemen initiatieven zoals Ne-
derlands oefenen en een biblio-
theekbezoek. Eind september 
wordt tijdens Taalkriebels HOPON 
uitgenodigd met het oog op opvoe-
dingsondersteuning aan ouders, 
waarbij vooral tips aangereikt wor-
den over hoe ouders hun kinderen 
bij het schoolwerk kunnen onder-
steunen.

Tot slot nog dit: om Taalkriebels 
betaalbaar te houden, lopen de 
inschrijvingen vanaf september via 
GC Nohva. Op die manier kan op 

het Paspartoetarief beroep gedaan 
worden.

Naast Taalkriebels vinden in GC 
Nohva nog enkele initiatieven rond 
het leren en oefenen van het Ne-
derlands plaats. Ze staan gegroe-
peerd in het activiteitenaanbod 
van GC Nohva, verderop in deze 
publicatie.

We houden u graag op de hoogte! 

Heeft u zelf suggesties,  
dan mag u die steeds sturen naar 
gcnohva@vgc.be.

Woonzorgcentrum De Overbron schenkt  
enkele hoog-laag zorgbedden weg

De Overbron koopt nieuwe hy-
permoderne zorgbedden aan. 
Daarom worden de vroegere 
hoog-laag zorgbedden wegge-
schonken aan geïnteresseerde 
buurtbewoners. Deze bedden 
zijn in uitstekende staat. Moge-
lijk zijn ze nuttig 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).

Taalkriebels
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Sinds dit jaar speurt de Erfgoedbank 
Heembeek-Mutsaard actief naar het 
geheugen van Neder-Over- 
Heembeek en de Mutsaardwijk om 
het te delen op de website www.
erfgoedbankbrussel.be. Dat is een 
digitale collectie over het leven 
van de Brusselaars. Erfgoedbank 
Heembeek-Mutsaard bewaart ook 
alle beelden van de website Heem-
beek-Mutsaard-Ingezoomd, een di- 
gitale erfgoedcollectie met meer 
dan 7000 foto’s. 

Maar ongetwijfeld bewaren nog heel 
wat mensen mooie herinneringen in 
de vorm van foto’s en ander materi-
aal. Daar gaan we nu naar op zoek!

De Erfgoedbank is een initiatief van 
de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie (VGC) in samenwerking met 
lokale partners en vrijwilligers. Het 
initiatief is bedoeld om materiaal uit 
privécollecties van families, maar 
ook verenigingen veilig te stellen 
voor de toekomst. 

De vrijwilligers van het eerste uur 
Frans Coomans, Patricia Ceule-
mans en Jean-Pol Van Steenberghe 
hebben al heel wat werk verricht 
achter de schermen van de nieuwe 
Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard. 
Ze deden redactiewerk en schreven 
artikels in de Uil&Spiegel. Ze zorg-
den ervoor dat één en ander in be-
weging werd gezet rond de website.

We gaan nu op zoek naar nieuwe 
enthousiastelingen om net als Frans, 
Patricia en Jean-Pol mee te helpen 
met de Erfgoedbank. Mensen met 
een hart voor de lokale geschiede-
nis die op zoek willen gaan naar 
erfgoed dat nog verborgen zit, het 
te scannen, de  verhalen op te teke-
nen en alles te delen op de website. 
Tijdens het Erfgoedcafé komen we 
samen om te werken, ervaringen te 
delen en Heembekenaars te ontvan-
gen.

Vanaf 19 augustus start het Erfgoed-
café in het Lokaal Dienstencentrum 

ADO Icarus. Vrijwilligers en geïnte-
resseerden kunnen er elke week op 
donderdagnamiddag van 14.00 tot 
17.00 u. terecht om oude (familie)
foto’s uit Neder-Over-Heembeek 
te (laten) scannen voor de Erfgoed-
bank. Is de foto ouder dan 20 jaar? 
Proficiat, dan mag ie al op de Erf-
goedbank. Ben je nieuwsgierig naar 
dit initiatief? Kom gerust eens af.

Iedereen is welkom.

Op 16 september kom je tijdens 
een infosessie meer te weten over 
het initiatief Erfgoedbank Heem-
beek-Mutsaard en de erfgoedcafés. 
Sylvie en Annelies van de Erfgoedcel 
van de VGC leggen dan uit hoe het 
werkt. Schrijf je zeker in voor de 
infosessie. 

Praktische informatie infosessie
16 september 2021
14.00 tot 16.00 u.
Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus, 
Peter Benoitplein 22,  
1120 Neder-Over-Heembeek
Inschrijven
Conny Roekens (LDC ADO Icarus) 
conny.roekens@ado-icarus.be, 
0470/90.04.04
Of Annelies en Sylvie (Erfgoedbank 
Brussel): erfgoedbank@vgc.be

Praktische informatie Erfgoedcafé
Elke donderdag vanaf 19 augustus
14.00 tot 17.00 u.
Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus, 
Peter Benoitplein 22,  
1120 Neder-Over-Heembeek
Vrij toegankelijk

NIEUW! 
Een Erfgoedcafé  

voor en over de Heembekenaars
Ontdek wat het is en hoe jij kan meedoen
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HET BRUSSELSE (ZW)ERFGOED VERENIGD OP ÉÉN PLEK

www.erfgoedbankbrussel.be

erfgoedbank@vgc.be 

Heb je foto’s die je op de Erfgoedbank wil tonen?
Of wil je graag vrijwilliger worden?

                            Contacteer ons via                     

210609_Erfgoedbank_advertentie_A6 liggend.indd   1210609_Erfgoedbank_advertentie_A6 liggend.indd   1 10/06/2021   11:5910/06/2021   11:59
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LDC ADO Icarus zit niet stil…
Heel de zomer lang hebben we ‘gebougeerd’! Gedrumd, 
geturnd en heel de maand augustus kon je onze vrijwil-
ligers gaan spotten aan de ramen. Daarnaast hebben we 
vele stoelen gepimpt. Wij hebben energie opgedaan voor 
het najaar…

AGENDA
Op 19 september doen we mee met ‘Balade brocante’ 
tijdens de autoloze zondag. Ook de Vriendenkring heeft 
een stand aan het LDC. De opbrengst gaat integraal naar 
de werking en de ondersteuning van de vrijwilligers van 
het LDC 

24 september: start van het Sociaal Restaurant 
(enkel op vrijdagen)
Beweegdag op maandag (QI-GONG en STOELGYM)

AGENDAWEETJES

19 september BALADE BROCANTE
14 oktober 5de HALLOWEENONTBIJT

Bedankt om ons te steunen en in ons te blijven gelo-
ven. We doen het voor u!

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum

Brei/handwerk-café op dinsdag
Erfgoedcafé en Naaiatelier op donderdag 
Nieuwsgierig naar ons volledig programma?   
Bel naar 0471/200 131 
Vraag gratis onze nieuwsbrief aan.

Activiteiten in de bib

Voorleesuurtjes in de bib
Een keer per maand lezen we voor 
in de bib! Zelfs voor de allerklein-
sten. Kom gezellig meeluisteren en 
genieten.

Data:  
zaterdag 25/09, 23/10, 27/11, 18/12
10.30 - 11.00 u.: 2 - 4 jaar
11.00 - 11.30 u.: 4 - 8 jaar

De Leesjury
De leesjury is een leesclub voor 
kinderen. We lezen en bespreken 
acht boeken per schooljaar. Op het 
einde van het jaar kiezen we ons 
favoriete boek. We komen één keer 
per maand samen om de boeken te 
bespreken.

Data: 20/09, 25/10, 22/11, 20/12, 
17/01, 21/02, 21/03, 18/04
Groep 2 (eerste en tweede leerjaar): 
van 16.15 tot 17.15 u.
Groep 3 (derde en vierde leerjaar): 
van 17.30 tot 18.30 u.

Verwendag: 20 oktober
Op woensdag 20 oktober is het 
weer feest in de bibliotheek. Op die 
dag verwennen we al onze lezers 
met vertelvoorstellingen, een leu-
ke workshop en een hapje en een 
drankje.
Van 14.00 tot 17.00 uur. Het uitge-

breide programma vind je op onze 
website: www.brussel-stad.biblio-
theek.be

Inschrijven of meer info?
www.brussel-stad.bibliotheek.be
mail naar info.bibliotheek@brucity.
education of bel 02-423 53 20

Verwendag
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Op vrijdag 17 september verwachten 
we het duo ‘Florette’. Bij goed weer 
genieten we in de tuin van dit optre-
den klassieke muziek. Op zaterdag 
18 september kijken we naar de fo-
to’s en video’s van het zomerfestival, 
heerlijk nagenieten van de voorstel-
lingen.

In oktober verwachten we een bij-
zonder bezoek van goochelaar Floris 
Vandamme. Maar we starten de 
maand met de bewoners in de kijker 
te zetten. Op 1 oktober vieren we de 
internationale dag van de ouderen. 
We willen dit jaar de levenswijsheid 
van de bewoners onder de aandacht 
brengen. Daarom lanceren we een 
oproep aan de jongere generaties. 
Stel jouw vraag aan onze bewoners. 
Waar zit je mee, waarover wil je raad, 
waarover ken je graag de mening van 
de bewoners van De Overbron? Laat 
het ons weten via animatie@deover-
bron.be of post je vraag op Facebook 
WZC De Overbron. 

Op dinsdag 12 oktober staat het op-
treden van muzikant Marc Van Renne 
op het programma. Deze zanger-pia-
nist brengt ons tijdloze klassiekers.

We verheugen ons op woensdag 13 
oktober op de spel- en vertelnamid-
dag in samenwerking met GC Nova. 
De bewoners treden in interactie met 
kinderen tussen 7 en 10 jaar. Samen 
spelen, knutselen en verhalen vertel-
len. Generaties ontmoeten elkaar.

In augustus stelden we tijdens het 
zomerfestival onze werking voor: 
wekelijks organiseren we een kooka-
telier, gymnastiek, zitdansen, samen 
zingen, gesprekken rond de actua-
liteit, bingo en een filmvoormiddag. 
Tweewekelijks genieten we van een 
aperitief. En vrijwilliger Lutgard komt 

op woensdagnamiddag samen lezen 
met de bewoners. Zij selecteert voor 
ons het mooiste proza en prachtige 
kortverhalen. 

De Overbron is een woonzorgcen-
trum waar de bewoner zich kan ont-
plooien en zichzelf kan zijn. Daarom 
werken we aan de leefplannen. Door 
middel van aandachtbegeleiding 
gaan we in dialoog met de bewoner 
en bieden we persoonlijke onder-
steuning. We gaan in gesprek met de 
bewoner en begeleiden hem of haar 
naar een zinvolle tijdsbesteding.

Om dit ook creatief vorm te geven 
zitten we maandelijks samen rond de 
tafel met schaar, lijm en magazines. 
We maken op vrijdag 22 oktober 
collages over wat ons definieert als 
mens en keuvelen over het leven. We 
starten met een praatcafé waarbij 
we het hebben over thema’s die gaan 
van ‘je favoriete recept’ tot de ‘eerste 
maanlanding’.

Op vrijdag 29 oktober maken we rei-
zende steentjes. Fervente wandelaars 

kennen deze trend waarschijnlijk 
al. Het gaat om kleine steentjes die 
kleurig geverfd zijn en die worden 
achtergelaten langs wandelpaden. 
De bewoners zullen steentjes versie-
ren en meegeven met hun naasten 
die ze meenemen tijdens hun reizen 
of uitstapjes in de natuur. Vinders van 
deze steentjes kunnen een foto pos-
ten op onze Facebookpagina WZC 
De Overbron. Op die manier reizen 
we de wereld rond!

Op vrijdag een bezoekje brengen aan 
de markt; het staat op het verlang-
lijstje van vele van onze bewoners. 
Hiervoor zijn we nog op zoek naar 
vrijwilligers. Wil jij graag meegaan 
om één van de bewoners te begelei-
den? Laat het weten op 02 266 12 12 
of animatie@deoverbron.be. Iedere 
laatste vrijdag van de maand verza-
melen we op de markt plastic dopjes 
voor ‘Vrienden der Blinden’. Spaar 
jij met ons mee? Het woonzorgcen-
trum met de meeste dopjes wint een 
muzikale verwennamiddag. Heel erg 
bedankt! 

WOONZORGCENTRUM DE OVERBRON
De Overbron: een cultureel kruispunt in de wijk

De bewoners, hun naasten, sympathisanten, vrijwilligers en de buurtbewoners van woonzorgcentrum 
De Overbron genoten in augustus van het zomerfestival. In september keert de rust terug,  

maar dat betekent niet dat we ons zullen vervelen. 
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DE GEZINSBOND
FOTOZOEKTOCHT

Heb je de fotozoektocht 
van de Gezinsbond NOH 
i.s.m. KWB NOH nog niet 

gedaan? Je kan dit nog 
altijd doen en daarbij kans 

maken op een prijs.  
INFO: Vraag deze tocht aan via 
gezinsbondnoh@hotmail.com en 
deponeer je antwoordblad in de 
brievenbus van ’t Hiembeiks Kotteer, 
Frans Vekemansstraat 131, 1120 
Brussel tegen ten laatste 19 septem-
ber. Je mag het formulier ook scan-
nen of een duidelijke foto nemen en 
naar gezinsbondnoh@hotmail.com  
mailen. 
Je kan ook een formulier afhalen 
aan GC NOHVA, Peter Benoitplein 
22, NOH. 

MOVE AND PICK UP
Voor Living en Ville trek-
ken we er 1 keer per 
maand tussen juni en sep-

tember  met onze grijper 
op uit om onze omgeving weer pro-
per te maken. Ondertussen tikken de 
stappen weer aan op onze stappen-
teller en kunnen we een babbeltje 
slaan met elkaar. Je mag je eigen 
grijper meebrengen als je die hebt. 
Je kan er ééntje reserveren als je 
een mailtje stuurt. Breng ook enkele 
vuilniszakjes mee.
Datum: op zondag 12 september 
2021 van 14.00-16.00 u.  

VERENIGINGSNIEUWS SEPTEMBER-OKTOBER 2021

CHIRO MUTSAARD
CHIROZONDAGEN
Wil je je op zondag amuseren en een 
hele namiddag avonturen beleven? 
Kom dan een keertje langs bij Chiro 
Mutsaard!
Wij organiseren op zondagnamid-
dag activiteiten voor kinderen van 
6 t.e.m. 18 jaar, verdeeld in groepen 
per leeftijd. Vanaf september vlie-
gen we er opnieuw in. 
Plaats: Stalkruidlaan 13, 1020 Laken
Op 5, 12 en 19 september 2021  
telkens van 14.00–18.00 u. 
Op 3, 10, 17 en 24 oktober 2021  
telkens van 14.00–18.00 u.
INFO: Wil je graag eens proberen? 
Gelieve dan eerst contact op te 
nemen met Kaat: 0498 34 74 90 of 
Silke: 0472 99 48 60 of via mail  
leiding@chiromutsaard.be 
Neem gerust al eens een kijkje op de 
webpagina www.chiromutsaard.be 

SEASCOUTS ROODBAARD
Het 140ste Seascouts Roodbaard 
is een jonge, enthousiaste en plu-
ralistische zeescoutseenheid, waar 
men op een speelse manier leert en 
iedereen zijn plaats kan vinden. We 
komen samen om te zeilen, roeien, 
kanoën, spelen, leren. Tot snel!
Plaats: Heembeekkaai 3, 1020 Brussel 
naast de BRYC 
Elke zondag van de maand 
van 13.45 tot 17.00 u.
INFO: op de website  
www.roodbaard.be 

OKRA NOH
GEZELLIG SAMENZIJN
Met een verrassend hapje en drank-
je en een gezellige babbel! 
Plaats: Lendrik, Peter Benoitplein 22, 
1120 NOH 
Datum: op woensdagen 1 september 
en 6 oktober van 14.00 tot 17.00 u.

INFO: OKRA Neder-Over-Heembeek 
wil haar bestuur versterken en zoekt 
hiervoor nieuw talent. christiane.
crampe@hotmail.com of 02 268 37 54

DE BROEDERSCHAP  
VAN SCHERPENHEUVEL  
NEDER-OVER-HEEMBEEK 
VZW
BUSBEDEVAART  
NAAR SCHERPENHEUVEL
Busbedevaart met bijkomende uit-
stap naar de Abdij van Averbode.  
Bedevaartbus is gratis – Mond-
masker verplicht. Middagmaal in 
het restaurant Sint-Jozef (aperitief, 
kalkoenfilet champignonsaus, dame 
blanche, 1 drankje naar keuze).
Datum: op zaterdag 18 september 
2021
Inschrijven: in de kerk op 5 en  
12 september
Prijs: €40 
INFO: bij Daniël Sterckx  
(0476/705 488)

NOTEER ALVAST: KAAS- EN 
WIJNAVOND EN PANNENKOE-
KEN
Onder voorbehoud, wanneer de 
coronamaatregelen het toelaten.
Datum: op zaterdag 20 november 
2021
Plaats: Familia, Frans Vekemans-
straat 131, NOH 

Activiteit OKRA
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Plaats: Peter Benoitplein, NOH 
INFO en reservatie grijper: gezins-
bondnoh@hotmail.com

GOCARTPARCOURS TIJDENS 
AUTOLOZE ZONDAG
Tijdens de autoloze zondag mogen 
de kinderen tot 10 jaar rondjes rij-
den in een gocart op een afgesloten 
parcours op de speelplaats van 
Familia. Voor de kleuters zal er een 
hindernissenparcours zijn waar ze 
met hun fietsje of driewieler kun-
nen rijden. De kleintjes kunnen zich 
uitleven op het springkasteel. Deze 
activiteit is mogelijk gemaakt met 
de steun van de Stad Brussel.
De Gezinsbond NOH organiseert deze 
sportieve dag voor Living en Ville. 
Datum: op zondag 19 september 
2021 van 11.00-18.00 u.
Plaats: speelplaats Familia, Frans 
Vekemansstraat 131, NOH 
Prijs: gratis 

FAMILIEVOORSTELLING 
SPROOKJESTROEP VAN SPOOR 6 
Hallo, wij zijn Jacoba en Wilhemina, 
beter bekend als de nichtjes Grimm. 
We beloofden onze nonkels om op 
hun sprookjesbos te passen, maar 
dat was niet zo slim. Alles draait hier 
in de heksensoep! Straks wordt het 
één grote sprookjestroep. Naar een 
einde zoals “… nog lang en gelukkig” 
zijn we nu op zoek, want zo eindigt 
toch ieder sprookjesboek.  
Doelgroep: Voor (klein)kinderen van 
3 tot 10 jaar met hun (groot)ouders.
Datum: zondag 10 oktober 2021 van 
11.00 tot 12.00 u. Deuren open vanaf 
10u30. Gelieve op tijd te komen. De 
kinderen moeten vergezeld zijn van 
een volwassene. 
Plaats: GC NOHVA, Peter Benoit-
plein 22, NOH 
Prijs: €3 leden gezinsbond en max 
€10 per gezin. Voor niet-leden €6 en 
max €20 per gezin

Betaling: bedrag storten op rekening 
Gezinsbond NOH: 
BE68 4284 1021 3134 met medede-
ling ‘Spoor 6 en uw naam’
INFO EN INSCHRIJVING: verplicht 
gezinsbondnoh@hotmail.com  

HALLOWEENTOCHT
De halloweenwandeling zit in een 
feestelijk kleedje omdat de Gezins-
bond in oktober zijn 100-jarig be-
staan viert. We vertrekken in kleine 
groepjes richting Begijnenbosdal. 
Onderweg wordt er gegriezeld en 
spelen we kleine spelletjes. Na de 
tocht krijgt ieder kind een zakje 
snoep. Voor kinderen tot 12 jaar.
Datum: zondag 31 oktober 2021 van 
17.00 u. tot ongeveer 19.30 u.
Plaats: Familia, Frans Vekemans-
straat 131, NOH
Prijs: gratis
INFO EN INSCHRIJVING: verplicht 
gezinsbondnoh@hotmail.com

LID WORDEN  
VAN DE GEZINSBOND
De Gezinsbond is dit jaar 100 jaar 
geworden. Onze afdeling is nog 
geen 100 geworden, maar is toch 
ook al hoogbejaard. Niet dat het 
bestuur hoogbejaard is, maar we 
zoeken toch wel wat verjonging.
Heb je zin om mee een activiteit 
ineen te steken of te ondersteunen? 
Heb je goede ideeën om iets uit te 
werken voor kinderen, gezinnen? 
Laat het ons weten. We stellen een 
budget ter beschikking. 
Wil je meer weten over de Gezins-
bond? Surf dan eens naar www.
gezinsbond.be, je zal versteld staan 
welke voordelen de Gezinsbond je 
aanbiedt.
Je kan als (eenouder)gezin of als 
alleenstaande lid worden van de 
Gezinsbond. Lidgeld bedraagt 42 
euro/gezin en je geniet van je lid-
maatschap tot eind 2022. Ben je nog 
nooit lid geweest en je hebt een 
kind jonger dan 2 jaar, dan heb je 
recht op een gratis lidmaatschap. 
Je krijgt nog een gratis geboortege-
schenk erbovenop. 
Personen die van een verhoogde 
tegemoetkoming genieten, hebben 
recht op een vermindering. 
Stuur een mailtje naar  
gezinsbondnoh@hotmail.com  
voor meer informatie.

Haal je gratis 
brochure in een van de 

22 gemeenschapscentra, 
bibliotheken of Muntpunt. 

Of kijk op www.N22.brussels

Volg ons!

Haal je gratis 

Volg ons!Volg ons!Volg ons!Volg ons!

Illus
trat

ie: D
avien

Dierickx

Cursusaanbod N22: 
verras jezelf met een 

nieuwe uitdaging

Nour van 
Boksen voor 

kinderen in 
GC Everna
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LIVING EN VILLE

Living en Ville heeft deze zomer weer heel wat in petto 
voor jou! Mis de laatste activiteiten dus zeker niet en neem 
een kijkje op de facebookpagina: www.facebook.com/
livingenville, op de website van GC Nohva: www.gcnohva.
be/activiteiten of vraag een flyer van de activiteiten die jou 
interesseren.
Activiteiten van Living en Ville zijn altijd gratis en vinden 
meestal plaats op het Peter Benoitplein, tenzij anders ver-
meld. Bij regenweer gaan sommige activiteiten binnen door. 
Houd www.gcnohva.be/activiteiten in de gaten.

OVERZICHT SEPTEMBER
Doorlopend tijdens Living en Ville: Duivenwandelingen – 
raamtekeningen en Fotozoektocht (verspreid over Heem-
beek-Mutsaard)

Zo 5 september 
11.00-14.00 u. Walking picknick (verspreid over Heem-
beek-Mutsaard)
Inschrijven verplicht via nicole.frenay@hotmail.com of 
0478/280425

Zo 12 september 
14.00-16.00 u. Move and pick up (verspreid over Heem-
beek-Mutsaard) 
Een knijper reserveren bij gezinsbondnoh@hotmail.
com 

Do 16 september 
10.30-13.00 u. Arts du monde (Peter Benoitplein)

Zo 19 september 
09.00-16.00 u. Balade brocante (verspreid over Heem-
beek-Mutsaard) 
Inschrijven verplicht voor standhouders via baladebro-
cante@gmail.com of 0475/700803
10.00-19.00 u. Gocarting en fietsparcours (speelplaats 
Familia)
14.00-15.30 u. Labo Magik (Peter Benoitplein) 
Inschrijven bij living.en.ville@vgc.be

14.00-18.00 u. Play & Sport (Peter Benoitplein)

CURSUSSEN NAJAAR

Meer info: www.gcnohva.be  
•	 Alle cursussen vinden plaats in Lendrik. Geïnteresseerd in 

meer cursussen? Neem dan zeker een kijkje bij ADO-Ica- 
rus.

•	 Inschrijven kan via https://tickets.vgc.be/nohva of aan het 
onthaal van GC Nohva.

•	 Check of je recht hebt op een kortingstarief (bijvoorbeeld 
bij meerdere inschrijvingen tegelijk of via het Paspar-
toe-kansentarief).

IMPRO-ALL-IN
Van 20 september tot 20 december 2021 (niet tijdens de 
schoolvakanties) - Elke maandag van 20.30 tot 22.00 u.
Lijkt gezellig samen improviseren iets voor jou? Een ervaren 
lesgever leert je met veel enthousiasme enkele basistech-
nieken aan. Voorkennis is niet nodig, iedereen kan het leren. 
Een open geest en zin om wat nieuws te proberen, is het 
enige wat je nodig hebt.  
Vanaf 16 jaar  �  €80  

NIEUW!
CURIEUZENEUZEN SPELEN MET TAAL 
Van 22 september tot 22 december 2021 - Elke woensdag 
van 13.30 tot 16.30 u. (niet tijdens de schoolvakanties)
Geen moeilijke taaloefeningen, wel spel en plezier. Ga op 
pad als journalist, leer de schoonheid van maatschappelijke 
acties, en stel je via intergenerationele activiteiten open 
voor een warme samenleving. Zowel voor kinderen met 
moedertaal Nederlands als voor kinderen met een andere 
moedertaal.  �  €80

PILATES
Van 30 september 2021 tot 5 mei 2022 -  
Elke donderdag van 18.30 tot 19.30 u.
Met eenvoudige, maar effectieve oefeningen train je heel 
het lichaam. 
€60 voor een 10-beurtenkaart (de 10-beurtenkaarten van 
2020 zijn nog geldig)

ECSTATIC SOUL CONNECTION
Vanaf 4 september 2021 - Elke zaterdag van 19.00 tot 22.00 u.
In deze avondsetting word je begeleid in een verbindende 
hartmeditatie en nadien als dj, om  je via de muziek in alles 
wat je voelt, te laten bewegen. Niets is zo helend om onszelf 
daarin vrij te bewegen. 'Peace full ecstatic within'.

5-RITMESDANS
Vanaf 5 september 2021 - Elke zondag van 11.00 tot 13.00 u.
Dynamische en expressieve meditatieve dansvormen die 
streven naar heelheid van lichaam, hart en geest. 
Meer info en inschrijven via www.existence-in-body.be

NIEUW! 
KLEUTERTURNEN MET OUDERS
Van 25 september tot 11 december 2021 -  
Elke zaterdag van 09.30 tot 10.20 u.  
(niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties)
(Groot)ouders verkennen samen met hun (klein)kind het ple-
zier van bewegen en oefenen motorische basisvaardigheden.   
2,5-3 jaar (1ste kleuterklas)  �  €40 

MULTIMOVE MINI
Van 25 september tot 11 december 2021 -  
Elke zaterdag van 10.30 tot 11.20 u.  
(niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties)
Rennen, springen, tuimelen, vallen en weer opstaan. Met de 
bal gooien en hem ook opvangen... Via bewegingsactivitei-
ten traint jouw kleuter motorische vaardigheden.  
3-4 jaar (2de kleuterklas)  �  €40

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - SEPTEMBER-OKTOBER 2021
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MULTIMOVE MAXI 
Van 25 september tot 11 december 2021 - Elke zaterdag van 
11.30-12.30 u. (niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties)
Al spelend en via gerichte activiteiten trainen we de moto-
riek van jouw kind.  
5-7 jaar (3de kleuterklas – 2de leerjaar)  �  €40

HOOFDSTEDELIJKE KUNSTACADEMIE
Voor de activiteiten van de Hoofdstedelijke Kunstacademie 
schrijf je rechtstreeks in bij de academie. In Lendrik vinden 
de volgende activiteiten plaats:
- Theaterlessen op maandagavond en vrijdagavond
- Urban dance op dinsdagavond
- NIEUW! Beeldend Atelier op woensdagnamiddag
- Hedendaagse dans op woensdagavond
Meer info op https://www.hoofdstedelijkeacademie.be, mai-
len naar academie@brucity.education of bellen naar  
02/279 57 12

TAALONDERSTEUNING

CONVERSATIEGROEP NEDERLANDS
Vanaf 3 september 2021 - Elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 u. 
Vanaf 6 september 2021 - Elke maandag van 19.00 tot 20.15 u. 
Ken je al wat Nederlands, maar heb je nog wat oefening 
nodig? Kom dan gezellig meepraten over alledaagse zaken. 
Onze vrijwilligers helpen je met plezier verder. 
Inschrijven niet nodig  �  Gratis

NIEUW!
TAALKRIEBELS 
Van 24 september 2021 tot 6 mei 2022 - Elke vrijdag van 
16.00 tot 17.00 u. (niet tijdens de schoolvakanties)
Elke week organiseren we activiteiten voor kinderen die 
extra Nederlands willen leren. Kom op een speelse manier 
in contact met het Nederlands. 
Ook ouders worden hier aangemoedigd om Nederlands te 
leren. 
MINI’S: 2016 (3de kleuterklas)  
MAXI’S: 2012-2015 (1ste tot 4de leerjaar)  �  €60

NEDERLANDSE LES BIJ CVO-SEMPER
Van 20 september 2021 tot 23 juni 2022 

Krijg Nederlandse les van gediplomeerde CVO-lesgevers.  
Kom je voor de eerste keer naar de Nederlandse les? Schrijf 
je in voor de intakegesprekken op woensdag 8 september 
van 9.00-13.00 u. in GC Nohva. Inschrijven kan via gcnohva@
vgc.be of bellen naar 02/268 20 82.
Meer info op www.cvosemper.be 

LADDER’OP 
Vanaf begin oktober 2021 – Elke dinsdag en donderdag van 
16.00-18.00 u. 
Ladder’op biedt 2 keer per week in GC Nohva naschoolse 
begeleiding aan, waarbij vrijwilligers en leerkrachten in spe, 
de moeilijkheden die de kinderen op school ervaren, probe-
ren weg te werken. 

Inschrijven en meer info via https://www.ladderop.be/  

TENTOONSTELLINGEN 1921-2021 - 
100 JAAR IN WEL EN WEE 

VERVLOCHTE WEGEN
Van 22 tot 29 september 2021 in het Lendrikgebouw,  
Peter Benoitplein 22

Deelnemers aan geleide wandelingen door Collectif Oi-
seaux Sans Têtes legden hun artistieke impressies over Ne-
der-Over-Heembeek vast.

GETUIGENISSEN VAN INWONERS VAN  
HEEMBEEK-MUTSAARD 
Van 1 tot 29 oktober 2021 in het Lendrikgebouw,  
Peter Benoitplein 22

Het Museum van de Stad Brussel bracht, ter gelegenheid 
van de honderdste verjaardag van de fusie van de drie voor-
malige gemeenten Neder-Over-Heembeek, Laken en Haren 
met de Stad Brussel, de huidige identiteit van de Brusselaars 
in kaart en geeft hen een stem. Strategic Design Scenarios 
(SDS) trok met een mobiele stand door de wijken om bur-
gers te ontmoeten en hen onder andere de volgende vragen 
te stellen.  

Wat vind jij leuk aan je buurt? Welke herinneringen heb je 
eraan? Hoe zal ze er in de toekomst uitzien? Wat is je favo-
riete plek? Waar ga je winkelen?  Hoe verplaats je je? Ben je 
lid van een vereniging?  

Het resultaat is een auditieve tentoonstelling. Elke ge-
tuigenis wordt geïllustreerd met een foto van de spreker, 
genomen door de kunstenaarsfotograaf Stafy Pix. Deze 
oud-leerlinge van de Ecole de Photographie et des techni-
ques visuelles Agnès Varda legt in haar werk sterk de nadruk 
op de mens en zijn/haar dagelijks leven. 

Je kan de getuigenissen beluisteren met behulp van het 
aanwezige audioapparaat of via je smartphone door een 
QR-code te scannen. Een ruimere selectie van getuigenissen 
is ook beschikbaar op de website van het Museum van de 
Stad Brussel of via de QR-code. Daarnaast brengt de Archief-
dienst van de Stad Brussel documenten van vóór 1921 van 
de drie aangehechte gemeenten onder de aandacht op htt-
ps://archief.brussel.be/100-jaar-wel-en-wee. 

Meer info over deze en andere tentoonstellingen in het ka-
der van 100 jaar aanhechting vind je op https://www.100ans-
deviescommunes.be/nl/activiteiten/tentoonstellingen/ 

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - SEPTEMBER-OKTOBER 2021
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