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Editoriaal
14 juli 2021 staat in ons collectieve geheugen gegrift. Die dag viel de regen
met bakken uit de lucht. Gevolg: ongeziene overstromingen, waarbij vooral
Wallonië het zwaar te verduren kreeg. Er vielen 41 dodelijke slachtoffers
en 202 van de 262 Waalse gemeenten zijn getroffen. Die ravage heeft een
enorme golf van solidariteit teweeggebracht, ook uit Vlaanderen en Brussel. U leest in deze editie het hartverwarmende verslag van de inzet van
enkele Heembekenaren.
Een leestip is het interview met Lydia Moerenhout. Wist u dat NederOver-Heembeek vóór 1958 gekend was voor zijn bloementelers? In het zog
hiervan zetten we het Erfgoedcafé graag nog eens in de kijker, dat twee
keer per maand plaatsvindt. Om het geheugen van Heembeek-Mutsaard te
bewaren, is uw hulp meer dan welkom!
Hoewel al heel veel COVID-19-maatregelen zijn geschrapt, zijn we nog niet
helemaal veilig. Het is nog afwachten in hoeverre de griep zal toeslaan.
Maar de verenigingen bruisen stilaan weer van energie en we kijken zelfs
uit naar de kerstmarkt.
Met een fotocollage blikken we nog even terug op Living en Ville.
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).

Foto: Marleen De Backer

In een zorgzame buurt, is zorgen voor
een verre buur een vanzelfsprekendheid
Op 14 juli 2021 gaan de hemelsluizen boven Wallonië helemaal open, nooit eerder gezien en meteen
hebben ze het geweten. De ravage is bijzonder groot en roept herinneringen op aan gelijkaardige
overstromingen in Vlaanderen en Nederland, ondertussen meer dan 5 decennia geleden.
Was dit uitzonderlijk? Vermoedelijk wel. Was dit onvoorspelbaar? Helaas niet. Maar dat komen
we pas veel later te weten, wanneer weermannen en -vrouwen harde cijfers durven uitspreken.
Er is op enkele uren tijd meer neerslag gevallen dan gemiddeld in de natste maand van het jaar.
Kortom, er is sprake van een ramp.
Tekst: Luc Lampaert

In Neder-Over-Heembeek is er op
die dag en de volgende dagen eveneens veel neerslag gevallen, maar
van schade is, op een paar uitzonderingen na, geen sprake. In onze gemeente ontstaan, onafhankelijk van
elkaar, drie initiatieven van burgers
die niet louter willen toekijken. Hun
drijfveren zijn even uiteenlopend
als de initiatieven. Voor Marleen,
die zich meldde als vrijwilliger bij
het Rode Kruis Vlaanderen, is het
vanzelfsprekend om mensen in nood
te helpen. Daniëlle en Jacqueline
zijn, via lokale contacten, aan de
slag gegaan met het verzamelen
van hulpgoederen en helpen ter
plaatse mee met het bereiden van
maaltijden. Conny en de vrijwilligers

van het Lokaal Dienstencentrum
hebben zeer gericht hulpgoederen
opgehaald en die vervolgens netjes
gesorteerd voor het transport.
Bij haar eerste bezoek aan Pepinster
moet Marleen vaststellen dat er
bijzonder weinig sprake is van gecoördineerde hulpacties. Ze gaat
met enkele pakketten van deur tot
deur en maakt van de gelegenheid
gebruik om bij de getroffenen te
polsen naar hun echte noden. Die
zijn zeer uiteenlopend, maar vooral
heel concreet. Thuis begint ze lijstjes te maken, haar netwerk aan te
spreken en schrijft ze haar relaas in
een blog. Ze krijgt zeer snel aanbiedingen, organiseert zich om de goederen te verzamelen en rijdt er de

volgende dag mee naar het getroffen gebied. Ondertussen onderhoudt
ze contact met “voisine”, een oudere
dame die, hoewel getroffen, in haar
woning kan blijven wonen en Marleen helpt om in contact te komen
met zij die iets minder mondig zijn.
De dame kent alle bewoners van
haar straat en de aanpalende straten en is bij iedereen gekend. Voor
Marleen is zij de gids die ontbrak.
Gaandeweg krijgt Marleen meer
goederen aangeboden. Gulle schenkers willen giften doen en hiervoor
opent ze een rekening. Initieel wou
Marleen geen geld, maar ze gebruikt
die giften op zo’n transparant mogelijke manier om materiaal te kopen.
Omdat ze het niet allemaal in haar
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eentje kan bolwerken, krijgt ze hulp
van anderen.

Het relaas van Daniëlle verloopt
zeer gelijkaardig. Via contacten
uit de regio groeit het besef dat er
meer nodig is dan hulpgoederen
verzamelen en ter plaatse brengen.
Daniëlle komt te weten dat een restauranthoudster, noodgedwongen
inactief vanwege COVID-19, naar het
lokale atheneum stapt om de infrastructuur te kunnen gebruiken om
maaltijden te bereiden. De getroffen
bewoners zijn hebben en houden
verloren en kunnen zelf geen of amper maaltijden bereiden. Het wordt
een hele organisatie; verschillende
teams werken gecoördineerd in
een keten van het versnijden van

Daniëlle en Jacqueline hebben de
noden ter plaatse genoteerd en zijn
die gaan oplijsten. Zeer concreet
en gedetailleerd. Zo hebben ze hun
netwerk en achterban kunnen mobiliseren en krijgen ze op korte termijn
een groot aanbod, dat ze geregeld

Foto: Conny Roekens
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Aanvankelijk gaat Marleen drie keer
per week naar het getroffen gebied.
Elke keer met een wagen volgeladen, later met een bestelwagen die
ze kan lenen. Ter plaatse gaat haar
actie verder dan het bedelen van
hulpgoederen. In Trooz organiseert
ze een kinderanimatie, omdat mensen meer nodig hebben dan materiële zaken. Ze stelt vast dat de getroffen bewoners, jong en oud, nood
hebben aan een luisterend oor, een
gemoedelijke babbel, enz. Het herstellen van de nutsleidingen loopt
niet overal even vlot. Met de winter
in aantocht beginnen de bewoners
zich vooral daarover zorgen te maken. Materieel worden de eerste
noden op zeer korte tijd, opmerkelijk door veel vrijwilligers uit Vlaan-

deren, gelenigd. Marleen houdt vol
en gaat tot oktober minstens één
keer per week met goederen naar
de regio. Hoe het verder moet, blijft
ook voor haar onduidelijk.

ingrediënten, terwijl chef-koks uit
alle windstreken aan de fornuizen
staan om smaakvolle gerechten te
bereiden, tot de verdeling van de
maaltijden via mobiele teams. Daniëlle en Jacqueline zijn twee van de
meer dan tweehonderd vrijwilligers
die zich dagen inzetten om alles bij
elkaar ongeveer 8.500 maaltijden
te bedelen per dag. Daniëlle haalt
de anekdote aan over de bestelling
van 1 ton aardappelen. Uiteindelijk
hebben ze die met een aanzienlijke
korting bij een lokale handelaar
kunnen kopen. Bij levering wordt
nog een aanzienlijke extra hoeveelheid geleverd. Een man met een
braadwagen heeft in Jupille de hele
nacht kippen geroosterd voor de
maaltijden die daags nadien bereid
worden. Opmerkelijk is dat leveranciers en handelaren (lokaal, maar
eveneens uit het diepe Vlaanderen)
geen overschotten aanbieden, maar
verse goederen, zonder dat in rekening te brengen. “Noem het vooral
geen giften”, zegt Daniëlle. Die mensen hebben zeer bewust de beste
goederen aangeboden. Tegen eind
augustus wordt de maaltijdbedeling
overgenomen door het leger.
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IN EEN ZORGZAME BUURT, IS ZORGEN VOOR EEN VERRE BUUR EEN VANZELFSPREKENDHEID

Foto: Marleen De Backer

En zo is Daniëlle bij Conny, centrumverantwoordelijke van het Lokaal
Dienstencentrum ADO-Icarus, gekomen met de vraag naar bokalen
voor kindervoeding. Al snel krijgt
Conny het lijstje van Daniëlle in handen en is ze daarmee aan de slag
gegaan. Eerst bij de vrijwilligers van
het Dienstencentrum, maar ook bij
de andere partners in Lendrik, met
als enig doel om de producten te
verzamelen die op het lijstje staan.
Ze maakt korte lijstjes voor de bezoekers, als geheugensteuntje. Elke
week hangt ze aan het prikbord wat
ze noemt “de vraag van de week”.
Liever één concrete vraag dan een
lange lijst. Het is voor haar een zeer
leuke vaststelling dat er kort nadien
veel mensen die producten komen
afgeven. Op die manier verzamelt
het Lokaal Dienstencentrum goederen die de mensen daar echt nodig
hebben. Een goede coördinatie is
noodzakelijk om het allemaal te
kunnen verwerken. De lokale vrijwilligers willen graag ter plaatse gaan
helpen, maar Conny weet hen in te

Foto: Conny Roekens

naar de regio brengen. Soms wel
drie wagens volgeladen. De chauffeurs rijden ter plaatse met een
lokale vrijwilliger om de goederen
vervolgens te bedelen.

zetten om de goederen te sorteren
voor het transport naar de getroffen
regio.
In het heetst van de strijd, nl. noden
lenigen voor getroffenen, in bijzonder ouderen en mensen die het wat
moeilijker hebben, blijkt één specifieke doelgroep vergeten: de baby’s.
Inventief en vooral creatief wordt
de industriële oven van het Lokaal
Dienstencentrum ingezet om een
massa cupcakes te produceren. Die
worden vervolgens netjes verpakt
en op transport gezet, om ter plaatse verwerkt te worden en zeer gemakkelijk te doseren als aanvulling
op babyvoeding (o.a. compote).
In het licht van een zorgzame buurt,
een project waar het Lokaal Dienstencentrum al jaren aan werkt, is

het opmerkelijk en mooi om te zien
dat een buurt die samenhangt zich
niet beperkt tot die buurt. Het maakt
dat mensen ook tijd hebben om voor
anderen (ver weg) in te springen.
Volgens de vrijwilligers rond de tafel
zijn het vooral enkele personen ter
plaatse die acties op gang trokken
en kanaliseerden, elkeen op basis
van eigen mogelijkheden. Zodoende
zijn de verschillende acties die in
Neder-Over-Heembeek ontstonden
niet zomaar daden van liefdadigheid, maar zeer gerichte hulp om de
lokale noden te lenigen. Ik hoorde
de vraag naar broodroosters en
gourmetstellen, terwijl dat voor mij
eerder luxetoestellen zijn. “Nee”,
zegt Daniëlle, “die mensen hebben
daar goed over nagedacht en hiermee kunnen ze op een zeer creatieve wijze warme maaltijden maken”.
Hetzelfde geldt voor scheerapparaten en kinderfietsen. Mensen willen
zich verzorgen en kinderen hebben
het recht om te spelen. De ellende
die hen getroffen heeft, betekent
niet dat ze hun waardigheid en
speelsheid verloren zijn. Integendeel, die mensen willen gewoon
verder met hun leven. Zowel Jacqueline als Marleen beamen dit; de
mensen hebben vandaag meer nood
aan gesprekken, een luisterend oor.
De meeste noden zijn ondertussen
gelenigd, maar we moeten blijvend
aandacht hebben voor hun andere
noden. Met de winter in het verschiet en de grote onzekerheid over
herstellingen aan infrastructuur en
nutsleidingen, is het einde helaas
nog niet in zicht.
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Chrysanten op het kerkhof:
vroeger was er veel kans dat ze in
Neder-Over-Heembeek geteeld werden
Foto's: http://www.erfgoedbankbrussel.be/heembeek-mutsaard

beursgebouw. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd het paard afgenomen en moesten ze te voet gaan.
Nadien met de wagen.
Tot wanneer deed uw vader dit ?

De zusjes Lydia en Reinhilda Moerenhout met hun grootouders in een margrietenveld.

Vóór de Wereldtentoonstelling van
1958 was Neder-Over-Heembeek
gekend voor de bloemenserres en
telers. Zonder volledig te zijn: in de
Korte Groenweg, Wimpelberg, Kraatveld, Ransbeek, Oorlogskruisenlaan,
Laskouter, Versailleslaan,... Je kan
het je nu niet meer voorstellen.
We legden ons oor te luisteren bij
Lydia Moerenhout uit de Kruipweg,
een geboren en getogen Heembeekenaar.
Hoe is uw familie in de bloemenkwekerij terechtgekomen?

Mijn overgrootouders, grootouders
(Verherstraeten) en ouders kweekten al bloemen in de Laskouter en

omgeving. In verplaatsbare serres
voor de chrysanten en de meiklokjes
en in vaste serres voor de aronskelken (voor trouwfeesten). In de winter
moesten die serres verwarmd worden. Andere bloemisten kweekten
ook viooltjes, dahlia’s, prunus, seringen. Mijn vader Frans Moerenhout
is na de Tweede Wereldoorlog in de
zaak gekomen, hij volgde eerst de
tuinbouwschool. Ikzelf hielp ook na
schooltijd tot mijn zeventiende, dan
ben ik verpleegkunde gaan studeren.
Aan wie werden de bloemen verkocht?

U bent tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren. Hoe heeft u NederOver-Heembeek de afgelopen decennia zien veranderen?

Vroeger had je de rivaliteit tussen
Neder en Over, de Kipkap en de Harmonie. De kaarsprocessie die langs
de kapelletjes ging, mocht wel voor
de 2. Nu bestaat dat allemaal niet
meer. Al zijn er wel nieuwe inwoners
die interesse hebben in de geschiedenis van Heembeek, dan vertel ik
hen die met veel plezier.

Mijn grootouders gingen met paard
en kar naar Brussel tot aan het

Lydia Moerenhout met haar moeder Jeanne Verherstraeten.
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Hij is gestopt in 1957, zoals de meesten in Heembeek. Hun grond werd
onteigend voor de Wereldtentoonstelling in 1958. Er moesten gebouwen op die gronden komen. Mijn
moeder had in de Kruipweg een
bloemenzaak van 1953 tot 1975, het
jaar waarin mijn zus stierf, ze kon
het toen niet meer aan.

Bloemenkweker Nele Verherstraeten,
de grootvader van Lydia, aan het werk
in zijn serre.

WEGGOOIEN? NOOIT MEER!

REPAIR CAFE
NEDER-OVERHEEMBEEK

Erfgoedcafé
Heembeek-Mutsaard
Breng je familiegeschiedenis en die van je wijk tot leven!
Wat is het erfgoedcafé?

Op de 1ste en 3de donderdag van de
maand kan je ’s namiddags in het
Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus
terecht met je oude foto’s, postkaarten en verhalen over Neder-OverHeembeek vroeger.
Sylvie en Annelies van de VGC zijn
op die momenten aanwezig en
maken een digitale kopie van je
foto’s om in de Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard te zetten. Op deze
website kan je meer dan 4.000 oude
foto’s van Neder-Over-Heembeek
bewonderen.
Het erfgoedcafé is ook een gezellig
moment waarop je verhalen met
andere tafelgenoten kan uitwisselen
en elkaars foto’s kan bekijken.
Wil je grasduinen in de geschiedenis
van je familie, wijk of stad? Kom dan
zeker af!

Voor wie is het?
Voor iedereen die zijn/haar fotoalbum of enkele foto’s wil delen op de
website of met elkaar.
Wanneer?
Donderdag 4 en 18 november - van
14.00 tot 17.00 uur
Donderdag 2 en 16 december - van
14.00 tot 17.00 uur
Waar?
Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus,
Peter Benoitplein 22,
1120 Neder-Over-Heembeek
Toegang is gratis.
Meer info
Website: www.erfgoedbankbrussel.
be/heembeek-mutsaard
Contact: erfgoedbank@vgc.be
Volg ons op sociale media
@ERFGOEDBANKBRUSSEL

VANAF 1 SEPTEMBER 2021 RIJDT BUS 83
TOT MARIËNDAAL
Om aan de huidige verstedelijking en het stijgend aantal inwoners tegemoet te komen, is een betere bediening van Neder-Over-Heembeek met
het openbaar vervoer nodig. Vanaf 1 september 2021 is buslijn 83 verlengd
vanaf de Heizel tot aan Mariëndaal, via Paleis 12, de Romeinsesteenweg,
De Wand en de Versailleslaan. Deze nieuwe reisweg biedt een nieuwe
rechtstreekse verbinding tussen Neder-Over-Heembeek en de Heizel.

Een Repair Café is een tijdelijk
atelier waar je textiel, klein elektro, fietsen, pc’s, smartphones
of tablets kan (laten) herstellen.
Je leert zelf veel bij, omdat je
samen met deskundige reparateurs herstelt. De herstellingen
zijn gratis, maar je betaalt wel
eventuele nieuwe vervangstukken. Een vrije bijdrage mag natuurlijk altijd. Die wordt gebruikt
om de repairkoffers terug aan te
vullen.
Tijdens de reparaties kan je genieten van een drankje of kan je
een babbeltje doen met je buren.
Iedereen welkom op zondag 28
november (geen activiteit in december) van 14.00 tot 17.00 uur.
“Buurthuis Nachtegaal”, Nachtegaalsweg, 18, 1120 NOH.
Opgelet: de coronavoorschriften
zijn van toepassing (mondkapjes,
enz.).
Oproep: Repair Café Neder-OverHeembeek zoekt :
- Vrijwilligers voor de herstelling van klein elektro.

Beroepsmensen zijn welkom,
maar handige knutselaars met
hun gereedschap en hun jarenlange ervaring (!) zijn eveneens
welkom.

- Vrijwilligers voor de afdeling
snit en naad.

CONTACT:
nadine.truggelaar@lmdq.be
of tel. 02/268 33 29
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ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum

er ook altijd de gezellige koffieklets. Iedere dinsdag tussen
14.00 en 17.00 u. schuiven we de tafels samen, halen we de
materiaalbakken boven en maken er een ‘warme’ namiddag
van. Voor sommigen is dit moment het enigste moment dat
ze nog eens iemand zien of horen…”, zegt Jeanne!
Kom je graag eens naar het breicafé van Jeanne? Je hoeft
niet in te schrijven. Kom gewoon eens langs. Van harte welkom…
Meer info: LDC ADO Icarus - 0471/200 131

Breicafé

“We pakken de draad weer op!”, zegt Jeanne…
Het breicafé is een initiatief van Jeanne, een buurtbewoonster die 7 jaar geleden naar ons LDC kwam met haar
breiwerk in haar handtas. “Waarom zou ik thuis alleen
zitten breien, als hier altijd iemand thuis is…”, zei ze.
Al 7 jaar lang weet ze mensen zo samen te brengen voor
een gezellige namiddag. Van kleine welzijnsmutskes tot
sjaals en dekentjes….. Niets moet. Ook gewoon erbij zitten
en genieten van het samenzijn.
Jeanne nodigt uit…..

“Nu de donkere dagen weer dichterbij komen, is het hoogtijd om ons breicafé weer wat te gaan promoten. Vele
mensen zitten vaak alleen thuis en vervelen zich… kijken
uit het raam, wachtend op de avond. Ons breicafé is naast
een handwerkclub ook een gezellig ontmoetingsmoment.
Breien, haken, borduren,… het kan allemaal. Uiteraard is

Activiteiten in de bib
Voorleesuurtjes in de bib

Eén keer per maand is de bib open op zaterdag. Dan
lezen we de leukste verhalen voor. Zelfs voor de allerkleinsten. Kom je meeluisteren?
Op zaterdag 27 november en zaterdag 18 december.
10.30 - 11.00 u.: voor peuters van 2 tot 4 jaar
11.00 - 11.30 u.: voor kinderen van 4 tot 8 jaar
GRATIS - zonder inschrijvingen
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De Overbron zoekt oude voorwerpen
Heb jij nog oude voorwerpen voor ons?
Woonzorgcentrum De Overbron doet een oproep voor
oude voorwerpen. De bedoeling is niet jullie van oude
rommel af te helpen, maar wel om te reminisceren.
Remy wie? Reminiscentie betekent letterlijk “het ophalen van herinneringen”.
Onze bewoners met dementie hebben er alle baat bij
om herinneringen op te halen. Het leidt tot minder
probleemgedrag en het versterkt de verbondenheid
tussen zorgverlener en bewoner, het vertraagt de
achteruitgang van het geheugen en het leidt tot minder
depressieve klachten.
Daarom starten wij met de aanleg van een bibliotheek
met oude voorwerpen. Heeft u zelf een voorwerp dat
mooie herinneringen kan oproepen bij onze bewoners,
dan zullen wij dat bewaren in één van onze mooie
herinneringsdozen.
Geef ons een seintje op animatie@deoverbron.be of
bel ons op 02/266.12.12.
Veel dank alvast!
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VERENIGINGSNIEUWS

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 zondagnamiddag activiteiten voor kinderen van 6 t.e.m. 18 jaar, verdeeld
in groepen per leeftijd.
Plaats: Stalkruidlaan 13, 1020 Laken
Op 7, 14 en 21 november 2021 telkens van 14.00–18.00 u.
Op 5, 12 en 19 december 2021 enkel
voor de jongste groepen 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 pluralistische 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

WINTER POP

Kleine, gezellige mobilhomes brengen de magie van Winter Pop naar
het grote publiek.
Dit jaar komt Winter Pop ook naar
Neder-Over-Heembeek en Laken. In
samenwerking met lokale verenigingen worden ludieke en creatieve animaties voor groot en klein georganiseerd: workshops, voorstellingen,
initiaties, videomappings, concerten,
fanfares, dansen, draaimolens, deelnemende koren, tekenfilms, sprook10
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jes, feestelijke stoeten… en uiteraard
ook eten, soms in samenwerking
met de lokale handelaars.
Plaats: Peter Benoitplein in NederOver-Heembeek en in Tivoli Laken
Datum: 3-5 december (Neder-OverHeembeek) en 17-19 december (Laken)

DE GEZINSBOND
SINTERKLAASFEEST MET
PRUTS EN TIJL I.S.M. GC NOHVA
We starten het feest met het optreden van Pruts en Tijl. ‘Wat een circus’
is een knotsgekke meespeelshow
voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.
De kinderen worden steeds actief betrokken bij het gebeuren, ofwel individueel ofwel met de hele
groep. Daarna komt de Sint met zijn
hulpjes zijn grote intrede doen.
De kindjes tot en met 10 jaar mogen
langs bij de Sint voor een
snoepzakje.
Datum: zondag 28 november 2021
om 14.00 u. (deuren open vanaf
13.30 u.).
Duur: 2 x 45 min.
Plaats: ’t Hiembeiks Kotteer (Familia),
Frans Vekemansstraat 131 te NOH.
Prijs: gratis voor kinderen < 4 jaar,
€ 4 voor kinderen van 4 t.e.m. 11
jaar, € 6 voor kinderen vanaf 12 jaar
en volwassenen.
De leden van de Gezinsbond afdeling NOH en leden van de zwemclub
De Eendjes van het afgelopen jaar
schrijven zich in vóór 20 november
om gratis te kunnen genieten van de
voorstelling zolang de voorraad van
de groepspaspartoe strekt.
Inschrijving: verplicht via e-mail op
gezinsbondnoh@hotmail.com. Vermeld ook het aantal kinderen met
de naam en leeftijd erbij.
Betaling: overschrijven op de rekening van de Gezinsbond NOH: BE68
4284 1021 3134.
COVID-19: om deel te nemen, moeten +16-jarigen een geldige Covid
Safe Pass kunnen voorleggen.

DE DOOS VAN PANDORA
I.S.M. KWB NOH
Een spannend spel waarin samenwerking, stressbestendigheid en logisch nadenken essentieel zijn.
Kan je mee de code kraken en de
kist openen? Er zijn 3 kisten beschikbaar. Dit is een spel voor volwassenen.
Datum: op zondag 12 december
2021 van 10.30-12.30 u.; 13.00-15.00
u.; 15.30-17.30 u.; 18.00-20.00 u.
Plaats: ’t Hiembeiks Kotteer (Familia),
Frans Vekemansstraat 131 te NOH.
Reservatie: mail naar gezinsbondnoh@hotmail.com en reserveer een
tijdslot met maximum 6 personen
per kist.
Prijs: gratis.
COVID-19: om deel te nemen, moeten +16-jarigen een geldige Covid
Safe Pass kunnen voorleggen.

BRUSSELS VOLKSTHEATER
I.S.M. KWB
Er zijn 20 plaatsen gereserveerd
voor het Brussels Volkstheater met
de steun van Paspartoe voor de theatervoorstelling Oscar.
Christian Martin is een vlotte man.
Hij werkt al 4 jaar bij meneer Barnier, een schatrijke zeepfabrikant en
is daar opgeklommen tot de rechterhand van de baas. Christian vraagt
opslag aan Barnier, omdat hij wil
trouwen met een meisje uit de betere klasse. Na veel vijven en zessen
krijgt hij opslag. Barnier krijgt een
hysterische toeval als hij verneemt
dat het zijn dochter is waarmee
Christian wil trouwen.
Tot overmaat van ramp vertelt Christian dat hij Barnier voor ruim 30 miljoen bestolen heeft. Van dat geld
heeft hij juwelen gekocht die hij
bewaart in een koffertje. Hij wil ze
als huwelijkscadeau geven aan de
dochter van Barnier. Een comedy
met echte en valse koffertjes, echte of gespeelde zwangere dochters, een chauffeur (Oscar) die heel
vreemd uit de hoek komt, een masseur met principes, enz…
Datum: op zondag 6 februari 2022
om 14.30 u.
Plaats: zaal Zinnema, Veeweidestraat 24-26, 1070 Anderlecht.
Prijs: € 10 en € 8 voor leden van de
Gezinsbond afdeling NOH.

Beste vereniging, handelaar, ambachtsman/-vrouw, geïnteresseerde,

Inschrijving: verplicht via mail naar
gezinsbondnoh@hotmail.com of
bellen naar Christine: 0476 62 07 82.
Betaling: overschrijven op de rekening van de Gezinsbond NOH: BE68
4284 1021 3134.
COVID-19: om deel te nemen, moeten +16-jarigen een geldige Covid
Safe Pass kunnen voorleggen.

OPLOSSING FOTOZOEKTOCHT
De som van alle overgebleven cijfers
is 261. Het telefoonnummer dat gevormd kan worden met de overgebleven cijfers is van de familie De Backer–De Meerleer. Schiftingsvraag:
34 minuten en 14 seconden.
De 1ste prijs gaat naar Yvette Van Den
Branden uit Humbeek die 36 minuten
geschat heeft. Zij ontvangt een bon
van € 25 van de Standaard Boekhandel. De volgende 9 mensen ontvangen
een bon van € 15 van de Standaard
Boekhandel. Deze bons worden geschonken door KWB Brussel.
LIDGELD 2022
Lid worden van de Gezinsbond kost
€ 42 per gezin. Dit lidmaatschap
loopt tot eind 2022.
Geniet u van een verhoogde tegemoetkoming, dan betaalt u slechts
€ 8,4. Gezinnen die nog nooit lid zijn
geweest en ook een verhoogde tegemoetkoming hebben, mogen gratis
aansluiten (= voor personen die zich
in één van deze situaties bevinden:
weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerd, volledig werkloos gedurende minstens 1 jaar). Stuur een mail
naar gezinsbondnoh@hotmail.com
en in bijlage een foto van een klever
van de mutualiteit om het lidmaatschap in orde te brengen.
Gratis aansluiting geldt ook voor gezinnen die nog nooit lid zijn geweest
en een baby of kindje jonger dan 2
jaar hebben.
Contact:
gezinsbondnoh@hotmail.com
Facebook: http://www.facebook.
com/gezinsbondNOH
Info Gezinsbond: www.gezinsbond.be

Op zaterdag 18 december 2021 vanaf 12.00 uur
organiseren ’t Hiembeiks Kotteer en KWB-NOH
voor de zesde keer een sfeervolle kerstmarkt.
Op de parking van Familia, Frans Vekemansstraat 131, 1120 N-O-H
Wil je als standhouder of animator deelnemen met een sfeervolle kerststand waar je lekkers
of nieuwe of zelfgemaakte kerstartikelen/geschenkjes aanbiedt (geen rommelmarkt of
2de handsartikelen), bezorg ons dan vóór 30/11/2021 dit formulier ingevuld terug via eddy.
christine@skynet.be.
Naam van de handelaar / vereniging / privépersoon: ..........................................................................................................................................
Naam van de verantwoordelijke (standhouder/animator): ............................................................................................................................
e-mailadres: .........................................................................................................................................................................................................................................................
tel / gsm: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Ik bied het volgende aan op de stand: ....................................................................................................................................................................................
Ik voorzie volgende animatie: ...........................................................................................................................................................................................................
Ik heb een tent nodig voor de stand
Ik heb geen tent nodig / zorg zelf voor een tent (afmeting ...............................................................................................................................)
Ik heb ........................................................ tafel(s) nodig voor onze stand
Ik heb elektriciteit nodig op de stand voor .........................................................................................................................................................................
Extra vraag/opmerking: ..........................................................................................................................................................................................................................

n Het aantal stands en beschikbare tenten/tafels is gelimiteerd, toekenning gebeurt op
basis van inschrijving en betaling en is pas definitief na bevestiging van de organisatie. Om
voor genoeg diversiteit in het aanbod te zorgen, behoudt zij zich het recht voor te vragen
iets anders aan te bieden.
n Om in te schrijven, gelieve het formulier te bezorgen via eddy.christine@skynet.be
(papieren versie kan bezorgd worden in ’t Hiembeiks Kotteer). Het inschrijvingsgeld
bedraagt € 5, te storten op rekening BE12 9731 8502 3692 van ’t Hiembeiks Kotteer.
n Deelnemers dienen zelf te voorzien in voldoende verlichting van de eigen stand,
verlengsnoer(en) en verdeelstekker(s) tot een verdeelpunt van de organisatie. De
organisatie voorziet geen extra verlichting van JOUW stand.
n De kerstmarkt duurt van 12.00 u. tot minimum 17.00 u. voor de standhouders.
Aan alle standhouders wordt gevraagd de stand van begin tot einde te
bemannen. De stand kan opgebouwd worden vanaf 10.00 u., tot
11.30 u. kan er met de auto gelost worden. Afbraak kan ten vroegste
vanaf 17.00 u.!
n Standhouders mogen affiches en flyers voor verspreiding op
voorhand afhalen bij ’t Hiembeiks Kotteer.
Hopend op een talrijke deelname en een heel leuke
kerstsfeer, zenden we jullie al kerstgroetjes.
Namens de organisatie,
Eddy De Backer
voor ’t Hiembeiks Kotteer
gsm 0477/32.02.91

Johan Notredame
voor KWB-NOH
11
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CURSUSSEN NAJAAR

brief schrijven over wie je bent, over
je dag en over je hobby.

Laatste vrije plekken voor deze
cursussen

Inschrijven kan op het secretariaat
(maandag, dinsdag, donderdag tussen
9.00-11.00 u. & tussen 18.30-20.30 u.)
van CVO Semper in Strombeek:
Grimbergsesteenweg 177, 1853
Strombeek. Meer info? 02/267 35 15
of strombeek@cvosemper.be

IMPRO-ALL-IN

Op maandag van 20.30 tot 22.00 uur.
Lijkt gezellig samen improviseren
iets voor jou? We nodigen je uit om
het in een ongedwongen sfeer te
ontdekken. Bovendien is het een ideale kans voor anderstaligen om ook
hun Nederlands te verbeteren. Fun
verzekerd!
Prijs: € 50 voor de 7 resterende sessie
tot eind 2021. € 20 kansentarief.
Inschrijven via www.gcnohva.be

HOOFDSTEDELIJKE
KUNSTACADEMIE

• Urban dance op dinsdagavond van
18.00 tot 19.30 u. voor jongeren
vanaf 11 jaar
• NIEUW! Beeldend Atelier op
woensdagnamiddag van 13.30 tot
15.10 u. voor kinderen tussen 6 en
12 jaar
Voor info en inschrijvingen kan je
rechtstreeks de Hoofdstedelijke
Kunstacademie contacteren:
02 279 57 12, mailen naar academie@brucity.education

TAALONDERS

START MET NEDERLANDS

Op maandag 22 november start in
GC Nohva een cursus Nederlands
voor beginners.
Elke maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 8.45 tot 12.00 u. Tot
vrijdag 28 januari 2022.
Je komt 4 voormiddagen per week
naar de les en op 2 maanden leer je
de basis van het Nederlands.
Op het einde van de cursus kan je
een simpele conversatie voeren in
het Nederlands in de supermarkt, bij
de dokter en over simpele dagelijkse
situaties. Je kan een korte tekst of
12

CONVERSATIEGROEP
NEDERLANDS

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

LADDER’OP

Elke zaterdag van 10.00-12.00 u.
in GC Nohva
Ladder’op vzw biedt onderwijsondersteuning aan de meest kwetsbare
kinderen in Brussel.
De nood naar onderwijsondersteuning is heel groot geworden daarom
deze oproep.
Ladder’op is op zoek naar vrijwilligers voor:
- individuele (1 kind) begeleiding, dit
kan zowel fysiek als digitaal (ook
vanuit Vlaanderen kan jij de ketjes
ondersteunen);
- groepsbegeleiding (max. 5 kindjes)
op een locatie; bib of gemeenschapscentra.
Jongeren uit het secundair (4de, 5de, 6de)
kunnen zich eveneens kandidaat
stellen en krijgen dan een vergoeding
van € 10/uur.
Raakt dit bericht jouw hart en heb je
interesse in een zinvolle ervaring of
ken je iemand?

Contacteer ons gerust op het

volgende nummer 0485754507,
neem een kijkje op de webpagina
www.ladderop.be of mail naar
info@ladderop.be.

OPROEP
BEELDBEWERKERS GEZOCHT

Op het slotfeest van het Bewogen
festival in februari 2022 willen wij
een filmpje vertonen over de samenwerking tussen Fedasil NOH en
buurtorganisaties. We verzamelden
reeds materiaal en plannen nog filmmomenten. Maak jij graag filmpjes
en zou je hier graag aan meewerken?
Neem dan contact op met
ann.deraedt@vgc.be

SAVE THE DATE
Zondag 16 januari 2022
Nieuwjaarsfeest in GC Nohva met de
familievoorstelling ‘Snøw'.

TENTOONSTELLING
EEN BLIK OP NOH

Dit najaar reist een bijzondere tentoonstelling door Neder-Over-Heembeek, voor én door de lens van de
eigen buurtbewoners. ‘Een blik op
NOH’ toont op een unieke manier
onze eigen gemeente.
Op 26 november 2021 opent de tentoonstelling haar deuren met een
vernissage in het Maison de la Création.
Van 27 november-2 december in
het Cultureel Centrum Maison de la
Création, Sint-Nikolaasplein, NOH
Van 6-23 december in het Lendrikgebouw, Peter Benoitplein 22, NOH

Toegang is gratis

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

