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Editoriaal
Het voorzichtige optimisme dat we in het vorige editoriaal aan de dag leg-
den, is voor een groot stuk verdwenen. Het COVID-19-virus is taaier dan ge-
dacht en zorgt ervoor dat we een zware vierde golf van de pandemie mee-
maken. Een minder prettig gevolg is bovendien dat de verenigingen weer 
met de handrem op activiteiten organiseren. 
Gelukkig zijn we er opnieuw in geslaagd een mooi gestoffeerde Uil&Spiegel 
aan te bieden. Daarbij willen we uw bijzondere aandacht voor de tuinwijken 
vragen. In 2022 wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 100ste verjaar-
dag van de tuinwijken vieren. Aangezien Heembeek-Mutsaard twee tuinwij-
ken op zijn grondgebied heeft, Mariëndaal en de tuinwijk op de Mutsaard, 
zal U&S zijn steentje bijdragen.
Verder berichten we graag over een paar zeer mooie initiatieven: het BE-
WOGEN-festival over samenwerking met Fedasil NOH en de Hackathon 
Team4Noh over de toeleiding naar werk.
Verder vragen we ons af hoe het zit met de nieuwe woningen aan de Korte 
Groenweg. En we bevelen het Erfgoedcafé aan dat tweewekelijks plaats-
vindt. Om het geheugen van Heembeek-Mutsaard te bewaren, is uw hulp 
meer dan welkom! 
De redactie wenst u een inspirerend, maar vooral een gezond 2022. 
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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De tuinwijk is een Engelse uitvin-
ding van Ebenezer Howard. Deze 
stedenbouwkundige was in 1898 
met zijn visie op verstedelijking zijn 
tijd ver vooruit. Met de tuinwijk wou 
hij de overgang tussen stad en plat-
teland verzachten. Daarom voorzag 
hij deze nieuwe wijken aan de rand 
van de stad. Voeling met de natuur 
en een beter sociaal contact tus-
sen de bewoners, dat waren naast 
goede huisvesting, de kernwaarden 
voor deze nieuwe woonvorm ofte-
wel de tuinwijken. Verbazingwek-
kend actueel toch!

Het Brusselse tuinwijkverhaal gaat 
pas van start na de Eerste Wereld-
oorlog. De regering van nationale 
eenheid keurt een nieuwe wet goed, 
waardoor de overheid meer armslag 
krijgt op de vastgoedmarkt. Het is 
meteen het startschot voor de so-
ciale woningmaatschappijen. Heel 
wat Belgen verbleven tijdens de 

oorlogsjaren in Engeland. En zo leer-
den ze Howards tuinwijken kennen. 
Bij hun terugkeer naar België laten 
ze via de pas opgerichte sociale wo-
ningmaatschappijen enthousiast en 
in sneltempo tuinwijken optrekken. 
Net zoals in Engeland kenmerken 
deze tuinwijken zich door een breuk 

met de traditionele stad. Een tuin-
wijk onderscheidt zich door een  
eigen architecturale identiteit.  
Tuinen mogen natuurlijk niet ont-
breken, steeds ingebed in een eigen-
zinnig aangelegd wegennet.

Waarom vieren we 100 jaar 
tuinwijken?

Wat was 100 jaar geleden zo ver-
nieuwend aan het idee tuinwijken? 
Correcte en betaalbare huisves-
ting, ruimte (en tijd) voor de eigen 
voedselproductie, gezamenlijke 
socio-culturele activiteiten organi-
seren. De vernieuwende inzichten 
en visies van weleer zijn actueler 
dan ooit. Alleen gebruiken we er nu 
hippe woorden voor, waardoor het 
weer allemaal nieuw lijkt.

We vieren deze tuinwijken om de 
tuinwijkbewoners hun eigen wijk te 
laten herontdekken, de buurtbewo-
ners kennis te laten maken met deze 
tuinwijken, om zo de vaak negatieve 

100 JAAR TUINWIJKEN
Van maart tot mei 2022 viert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 100 jaar tuinwijken. Wij vieren  

alvast mee in de tuinwijk Mariëndaal en in de tuinwijk op de Mutsaard. In deze Uil&Spiegel kom je, 
naast de ontstaansgeschiedenis, ook te weten waarom we deze tuinwijken vieren.  

In het voorjaar komen we uitgebreid terug op de tuinwijken Mariëndaal en Mutsaard.

De tuinwijk op de Mutsaard vandaag

Tuinwijk Mariëndaal - © Archief van de Stad Brussel AVB_CI_C_25691
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perceptie van de tuinwijken om te 
buigen. 

Samen met de Erfgoedbank willen 
we de verhalen van weleer tot le-
ven brengen. De verhalen van de 
oud(ere) bewoners naast de dromen 
van zij die nog maar net komen pie-
pen. Tuinwijken worden vertaald in 
gedichten of slam. Verhalen worden 
verteld door foto’s van vroeger en 
nu, van bewoners en door bewoners, 
maar ook door de stadsbiografen. In 
mei 2022 sluiten we af met in iedere 
tuinwijk een feestelijk weekend voor  
en door de bewoners, maar iedereen 
kan natuurlijk mee komen vieren.  

Een korte voorgeschiedenis 
van dit project, het ontstaan 
van dit project.

Het idee om de tuinwijken in de 
kijker te plaatsen, is gegroeid 
vanuit de cultuurbeleidscoördi-
natoren in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. Visit Brussels 
heeft hier op ingespeeld.  
Van maart tot en met mei 2022 
vieren we de tuinwijken in de  
19 Brusselse gemeenten. 

De cultuurbeleidscoördinatoren 
vertrokken vanuit hun diensten 
Nederlandstalige aangelegen-
heden en maakten de brug met 
andere partners zoals de lokale 
cultuurdiensten, de socio-cultu-
rele partners, gemeentelijke en 
regionale toeristische diensten, 
enz.

Vanuit de bevoegdheid Neder-
landstalige Aangelegenheden 
van de Stad Brussel is van meet 
af aan transversaal gewerkt. Een 
zeer ruime waaier van mogelijke 
partners werd aangesproken en 
gepolst naar mogelijke samen-
werkingen. Dit leverde naast 
veel enthousiasme ook een 
mooie reeks initiatieven op voor 
de verschillende tuinwijken.

zondag
 

16.01.2022

14.30 - 16.30 
Receptie 
Tuin van Lendrik

welkom
bienvenue
wilkommen
welcome
bem vindo
مرحبا
witamy
bun venit
bienvenido
 

Peter Benoitplein 22
1120 Neder-Over-Heembeek

022682082 - www.gcnohva.be v.u. Eddy De Backer,Peter Benoitplein
22, 1120 N-O-H

15.00 - 15.45
SNØW
inschrijven via
gcnohva.be
 
 
 

Een hapje, een drankje en de beste wensen?
Die vind je in Nohva op zondag 16 januari!
tussen 14u30 en 16u30 ben je doorlopend
welkom op onze receptie in de tuin van
Lendrik. Om 15u kan wie wil genieten van de
familievoorstelling Snøw*
 
Snøw is een theatervoorstelling over de
opwarming van de aarde op maat van kleuters.
Tijdens een absurde trip langs een keukenrobot
en de Noord- en Zuidpool ontdekken de acteurs
van K.A.K. samen met een pinguïn, een frigo,
een geschifte kok en een koor van rochelende
vuilniszakken, hoe de wereld kan worden
gered.
 
De Standaard ★★★ "Deze knotsgekke
komedie is het aandoenlijkst wanneer ze de
kleuters nietsvermoedend doet revolteren tegen
hun eigen ouders."
 
*inschrijven voor Snøw doe je via
www.gcnohva.be.
 
*Enkele scholen uit de buurt zullen ook met hun
kleuterklassen naar de voorstelling komen
kijken.
 
Alle activiteiten verlopen via de geldende
coronamaatregelen.
 
 
 

202220222022
   

De tuinwijk op de Mutsaard - © Archief van de Stad Brussel AVB_CI_C_23349
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BEWOGEN is terug van weggeweest, 
en dat wordt gevierd! Met deze vierde 
editie zet het festival opnieuw in op 
een lokaal programma dat bruggen 
bouwt tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ 
Brusselaars, verspreid over het hele 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat 
doet het door ondersteuning te bieden 
aan het Brusselse middenveld, vrijwil-
ligers, nieuwkomers, kunstenaars en 
andere Brusselaars bij de organisatie 
van culturele activiteiten die inzetten 
op kleine ontmoetingen. Hopelijk met 
een mooi resultaat: samen de weg 
naar een inclusieve samenleving be-
wandelen. 

Dit jaar zal GC Nohva Heem-
beek-Mutsaard voor het eerst mee op 
de BEWOGEN-kar springen. Het fes-
tival biedt de ideale gelegenheid om 
het opvangcentrum van Fedasil NOH, 
een observatie- en oriëntatiecentrum 
voor niet-begeleide minderjarige 
nieuwkomers in België, in de kijker te 
zetten. Minderjarigen die zonder fami-
lie in België aankomen, kunnen hier 
opgevangen en vervolgens doorge-
stuurd worden naar een gepaste plek. 

GC Nohva ging op onderzoek en ont-
dekte dat heel wat samenwerkingen 
Fedasil NOH met de buurt verbinden 

en die willen we in het kader van BE-
WOGEN in de schijnwerpers plaatsen. 
Zo deed Maison de la Création al 
meerdere projecten in samenwerking 
met het opvangcentrum. Het artistieke 
project ‘TRACES’ (2017-2019) liet jon-
geren hun identiteit onderzoeken en 
reflecteren over zichzelf en hun plek 
in de wereld zonder zichzelf letterlijk 
af te beelden, maar aan de hand van 
tekeningen, tekst, enz. Daarnaast 
organiseert Maison de la Création in 
maart samen met andere culturele 
centra het BRuMM-festival (Bruxelles 
Musique Migrante) dat muzikanten 
met een migratieachtergrond een po-

dium biedt. Zo zullen de muzikanten 
Hussein Rassim en Alfredo Bravo op 
18 maart in NOH een concert geven, 
het resultaat van een artistieke resi-
dentie bij Maison de la Création. 

Ook AMO NOH werkt samen met de 
jongeren van Fedasil in het project 
‘Récit sans Frontières’. Het wil het iso-
lement van deze jongeren doorbreken 
door hen in contact te brengen met 
andere jongeren van scholen uit de 
buurt. De bewoners van het opvang-
centrum bezoeken de school en vice 
versa, en dit telkens begeleid door 
verschillende activiteiten. Verder laat 
AMO de jongeren van Fedasil kennis-
maken met de vele activiteiten in de 
buurt, van Living en Ville en de Dolle 
Dorpsdagen tot het Nieuwjaarsfeest. 
Door de samenwerking met AMO 
speelt GC Nohva een verbindende rol 
tussen nieuwe en oude Brusselaars.

Traditioneel eindigt het BEWO-
GEN-festival met het slotfeest Bal 
Bougé met ruimte voor muziek, dans, 
expo’s, enz. Dit feest wordt omwille 
van COVID-19 verschoven van 19 fe-
bruari 2022 naar (hopelijk!) september. 
We laten u in februari evenwel niet 
los: in de week van 14 februari vindt 
een alternatieve versie van Bal Bougé 
in de openbare ruimte plaats. We hou-
den u zeker op de hoogte! 

BEWOGEN-FESTIVAL: 
een brug tussen nieuwe en oude Brusselaars

De vierde editie van BEWOGEN-festival voorziet een lokaal cultureel programma dat ontmoeting  
wil creëren tussen vluchtelingen, nieuwkomers en mensen die al langer in Brussel wonen.  
Dit jaar doet GC Nohva voor het eerst mee: het brengt in kaart welke initiatieven de buurt  

met Fedasil NOH verbinden.
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In 2019 heeft de ULB (PolicyLab), 
op vraag van het Jobhuis van  

Brussel-Stad, een studie uitgevoerd 
naar de mogelijke interventies 

die de inschakeling van werkzoe-
kenden in Neder-Over-Heembeek 

(NOH) kan faciliteren.

De resultaten van die studie tonen aan 
dat de werkzoekenden woonachtig in 
NOH en de verenigingen actief op het 
grondgebied van NOH onvoldoende 
toegang hebben tot de informatie en 
de verschillende diensten die inzetten 
op inschakeling naar werk.

Om efficiënte antwoorden op deze uit-
dagingen te vinden, vond in de week 
van 25 oktober 2021 een participatief 
burgerproces plaats: Hackathon Team-
4Noh, 4 dagen van cocreatie rond toe- 
leiding naar werk op het grondgebied 
van NOH.

30 mensen, inwoners van de wijk, 
werkzoekenden uit NOH, sociaal wer-
kers en medewerkers van publieke 
en private verenigingen actief in NOH 
hebben de mouwen opgerold om ant-
woorden te vinden op drie grote uitda-
gingen :  
- Transversaliteit – Hoe bruggen slaan 

tussen NOH en het bestaande regio-
nale aanbod aan inschakelingsorga-
nisaties?

- Communicatie – Hoe de toegang tot 

informatie voorzien en hoe in con-
tact komen met de werkzoekenden 
in NOH?

- Efficiëntie – Wat concreet onderne-
men in NOH om de werkgelegen-
heid te verhogen?

Om te slagen werd een gestructureer-
de methodologie ontwikkeld in 6 fa-
sen, verspreid over 4 dagen : 
- Dag 1 : De problematiek begrijpen – 

Ideeën sprokkelen
- Dag 2  : Ideeën toetsen met de bui-

tenwereld
- Dag 3 : Ideeën uitwerken – Concreti-

seren 
- Dag 4 : De resultaten voorstellen 

Deze methode werd in spelvorm toe-
gepast. Klar.Graphics heeft hiervoor 
een gezelschapsspel gecreëerd. 6 er-
varen animatoren, afkomstig van het 
PolicyLab van de ULB, Actiris en de 
Werkcentrale van Brussel-Stad, heb-
ben het hele proces in goede banen 
geleid.  

Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer 
dan een project uit is voortgekomen, 
met name een echte visie, gedragen 
door alle deelnemers en gepresen-
teerd aan een enthousiaste jury. In de 
geesten en de harten van de inwoners 
van NOH is «Le Village/Het Dorp» ge-
boren.  

Elke goede visie komt echter maar tot 
leven dankzij concrete acties en pro-

cessen zoals het Forum-evenement, 
maar ook dankzij een sterke commu-
nicatiecampagne van en voor de ge-
bruikers.

Een warme plaats, waar iedereen 
zijn of haar plaats heeft. Een 

ruimte, waar men de zoektocht 
naar werk kan aanvatten, maar 
niet enkel dat … Een plaats waar 
de persoon centraal staat, waar 

elke professional zijn of haar 
competenties ter beschikking 
kan stellen ten dienste van de 

werkzoekende, individueel of in 
groep … Een plaats waar profes-
sionals ‘good practices’ uitwis-
selen en samen nadenken over 
de best mogelijke oplossingen, 
zodat mensen een gepast en 

verrijkend professioneel parcours 
kunnen afleggen.  

In 2021 is «Le Village/Het Dorp»  
geboren, dat verder zal groeien in 

2022 en de jaren erna…  
Wordt dus zeker vervolgd. 

Wie graag betrokken wordt of meer 
info wil, kan contact opnemen met 

Sebastiaan Peeters van Tracé Brussel 
(medewerker Partnerwerking, 

tel. 02 412 02 88, GSM 0479 16 47 05, 
sebastiaan.peeters@tracebrussel.be) 

HACKATHON TEAM4NOH
25 tot 29 oktober 2021
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Wat is het erfgoedcafé?

Dat is een namiddag op de 1ste en 3de 
donderdag van de maand, waarop je 
in het Lokaal Dienstencentrum  
ADO Icarus terechtkan met je oude 
foto’s, postkaarten en verhalen over 
Neder-Over-Heembeek vroeger.

Sylvie en Annelies van de VGC zijn 
op die momenten aanwezig en 
maken een digitale kopie van je 
foto’s om op de Erfgoedbank Heem-
beek-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! In het najaar van 2021 zijn we 
met dit initiatief gestart en in 2022 
doen we hiermee verder.

Voor wie is het?

Voor iedereen die zijn/haar fotoal-
bum of enkele foto’s wil delen op de 
website of met elkaar.

   INFO
WANNEER? 
Donderdag 20/01 van 14.00 tot 17.00 u. 
Donderdag 03/02, 17/02  
van 14.00 tot 17.00 u. 
Donderdag 03/03, 17/03  
van 14.00 tot 17.00 u. 
Donderdag 07/04, 21/04  
van 14.00 tot 17.00 u. 
Donderdag 05/05, 19/05  
van 14.00 tot 17.00 u. 
Donderdag 02/06, 16/06  
van 14.00 tot 17.00 u.

WAAR? 
Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus  
Peter Benoitplein 22 
1120 Neder-Over-Heembeek

TOEGANG 
Gratis

MEER INFO 
Website: www.erfgoedbankbrussel.
be/heembeek-mutsaard  
Contact: erfgoedbank@vgc.be 

Volg ons op sociale media  
@ERFGOEDBANKBRUSSEL

Erfgoedcafé  
Heembeek-Mutsaard 2022

Breng je familiegeschiedenis en die van je wijk tot leven!

WEGGOOIEN? NOOIT MEER!

REPAIR CAFE  
NEDER-OVER-
HEEMBEEK

Een Repair Café is een tijdelijk 
atelier waar je textiel, klein elek-
tro, fietsen, pc’s, smartphones 
of tablets kan (laten) herstellen. 
Je leert zelf veel bij, omdat je 
samen met deskundige repara-
teurs herstelt. De herstellingen 
zijn gratis, maar je betaalt wel 
eventuele nieuwe vervangstuk-
ken. Een vrije bijdrage mag na-
tuurlijk altijd. Die wordt gebruikt 
om de repairkoffers terug aan te 
vullen.

Tijdens de reparaties kan je ge-
nieten van een drankje of kan je 
een babbeltje doen met je buren. 

Iedereen welkom op de  
volgende zondagen in 2022: 
30 januari en 27 februari van 
14.00 tot 17.00 u.

Buurthuis Nachtegaal, Nachte-
gaalsweg 18, 1120 NOH  
(de coronavoorschriften zijn van 
toepassing: maskers, enz.)
Repair Café NOH is op zoek naar:

• reparateurs ‘klein elektro’ 
(beroepsmensen zijn welkom, 
maar handige knutselaars met 
hun gereedschap en hun jaren-
lange ervaring (!) eveneens);

• vrijwilligers  voor de afdeling 
‘Snit en Naad’.  

CONTACT: 
nadine.truggelaar@lmdq.be
of tel. 02/268 33 29
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Activiteit in de kijker!

SAMEN LEZEN 
Samen Lezen is in kleine groep genieten van verhalen, 
fragmenten en gedichten uit de brede wereldliteratuur. 

Het is op een veilige manier gedachten en gevoelens delen 
bij een tekst. 

Samen Lezen is vanuit schoonheid verbinden met elkaar. 
Twee leesbegeleiders van Bond zonder Naam, Ida en Lin, 

begeleiden het gesprek en brengen inspirerende 
teksten mee.

Wekelijks op maandag in het LDC, telkens  
van 11.00 tot 12.00 u. 

Deelnemen is gratis, inschrijven hoeft niet.

Het bestuur van de vzw Vriendenkring ADO Icarus Ne-
der-Over-Heembeek wenst al zijn vrienden, leden en 

sponsors te bedanken. Het halloweenontbijt bracht 4.000 
euro op, waardoor het aangepaste busje ook in 2022 ver-
der kan rondrijden. We willen via deze weg nog eens alle 
vrijwilligers van het Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus 

van harte bedanken voor het voorbije coronajaar. Dankzij 
hen kon de warme buurtzorg ook in minder gemakkelijke 

tijden verdergezet worden. 

Wij blijven op zoek naar chauffeurs die op vrijwillige basis 
een vaste dag (di-woe-do) met het busje willen rijden. Zo 

kunnen nog meer mensen de warmte van het Lokaal Dien-
stencentrum komen opzoeken. Met het busje rijden, vergt 

geen speciaal rijbewijs, wel een warm engagement.  
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met 

Conny Roekens 0470/90 04 04.

Voor 2022 wensen we iedereen een rustig en vooral ver-
bindend nieuwjaar. Wij laten zeker nog van ons horen, 

zodat we ‘vriend’ kunnen blijven!  

Namens het bestuur

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum
Winterse warmte in 
De Overbron 

In januari en februari geven we ons over aan de koude 
winterdagen en maken we het lekker knus en warm in 
De Overbron. 

Op zondag 2 januari kijken we samen naar de “Operette 
Paganini” van Frans Lehár. Dit wordt ons aangeboden 
door BOP. Alvast veel dank! We maken ons op en trek-
ken onze mooiste kleren aan. Zo kunnen wij alsnog van 
cultuur genieten in een veilige omgeving. 

Op donderdag 6 januari vieren we Driekoningen. Dit 
doen we natuurlijk met taart. We wanen ons allen even 
koning met de nodige kroon. Wel opgelet voor de boon! 

Om na de eindejaarsfeesten nog  in magische sferen te 
blijven, organiseren we voor onze bewoners op woens-
dag 12 januari een winterwandeling doorheen ons huis. 
Wat zullen we tegenkomen tijdens deze wandeling? 
Winterse taferelen zoals mooie verlichting, beelden die 
worden geprojecteerd, muziek, winterspreuken en na-
tuurlijk heerlijke warme chocomelk en andere lekker-
nijen. 

Op 27 januari start de week van de poëzie. Het thema 
van de tiende editie is NATUUR en heeft als motto: 
‘bloesems en overvloed’. We (her)ontdekken de poëzie 
in de natuur en de natuur in de poëzie. In de loop van 
deze week zullen we met z’n allen samen een gedicht 
schrijven. Op 2 februari zal er voor onze bewoners poë-
zie worden voorgedragen. 

Naar aanleiding van Valentijn organiseren we op dins-
dag 15 februari een ‘speeddate’ onder onze bewoners. 
Maar wat is dat eigenlijk, ‘speeddaten’ of ‘sneldaten’? 
Een manier om mensen te ontmoeten!  Je krijgt enkele 
minuten de tijd om per twee met elkaar in gesprek te 
gaan. Wanneer de tijd om is, wordt er van gesprekspart-
ner gewisseld. Dankzij deze vriendschappelijke speed-
date zullen onze bewoners elkaar nog beter leren ken-
nen. Gespreksonderwerpen en vragen worden door ons 
aangereikt. Een kleine attentie zal ook niet ontbreken.  

Carnaval nadert en dat vraagt om een feestje! Daarom 
hebben we op woensdag 24 februari Lady Hill Loves 
Vinyl uitgenodigd. We mogen met z’n allen door haar 
plaatjes snuisteren en ons lekker laten gaan! 

Donderdag 25 februari zetten we ons feest verder. Want 
deze maand is het onderwerp van onze boeiende bab-
bels : Lange JoJo! 

Meer weten?  
Volg ons op Facebook WZC De Overbron.

Kom je graag eens de sfeer opsnuiven in De Over-
bron? Stuur een mail naar info@deoverbron.be of bel 
ons (02/266.12.12). We ontvangen je met veel plezier!
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Even recapituleren. 

Eind 2004 werd het Gewestelijk Huis-
vestingsplan (GHP) gelanceerd, dat 
voorzag in de bouw van 5000 nieuwe 
openbare woningen (3 500 sociale en 
1 500 middenklassewoningen). Het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ver-
antwoordelijk voor de uitvoering, ver-
trouwde de opdracht aan 3 openbare 
huisvestingsoperatoren toe: de Brus-
selse Gewestelijke Huisvestingsmaat-
schappij (4 000, waarvan 70% sociale 
woningen), het Woningfonds (500) en 
de SFAR (550), dochtermaatschappij 
van finance.brussels (de vroegere 
Gewestelijke Investeringsmaatschap-
pij (GIMB)) en opgericht om de bouw 
van sociale en middelgrote woningen 
te realiseren.

Het is de SFAR die de 136 woningen in 
Neder-Over-Heembeek realiseerde: 
72 sociale en 64 middenklassewonin-
gen. De SFAR heeft de nieuwe wonin-
gen nu aan de Grondregie van Brussel 
Stad verkocht en die zal op haar beurt 
de sociale woningen in erfpacht  
geven aan de openbare vastgoed-
maatschappij De Brusselse Woning.

Ingewikkeld zal u allicht denken. 
Inderdaad, want woningen verkopen, 
betekent notariële akten. Volgens in-
formatie van de RTBF is Brussel-Stad 
in de tweede helft van november 
eigenaar van de woningen geworden. 
Voor de sociale woningen moet er 
nog een akte tussen Brussel-Stad en 
De Brusselse Woning met het oog 

op de erfpacht ondertekend worden. 
Dat neemt nog een paar maanden in 
beslag, maar De Brusselse Woning wil 
de eerste huurders toch reeds in janu-
ari de woningen laten betrekken. 

Volgens de RTBF veroorzaakt de 
hele situatie wel de nodige wrevel bij 
zowel de Grondregie als De Brusselse 
Woning, omdat woningen leegstaan, 
terwijl er zo’n grote nood aan is. 

Wie minder gelukkig is met dit hele 
project, zijn de bewoners van de  
Alchemiststeeg. Zij kochten zo’n 20 
jaar geleden hun bouwgrond. Volgens 
de oorspronkelijke plannen zou op de 
plek waar de nieuwe woningen staan 
een spiegelbeeld van hun wijk komen, 
een wijk op mensenmaat. Zo is het 
hen indertijd altijd voorgesteld, maar 
die belofte is gebroken. Gevolg: na al 
die tijd blijven de bewoners van de 
Alchemiststeeg met een wrang gevoel 
achter.

We kunnen enkel hopen dat er op 
termijn een warme gemeenschap 
ontstaat, waar eenieder zich goed bij 
voelt. 

136 SPLINTERNIEUWE WONINGEN IN  
NEDER-OVER-HEEMBEEK: WAAROM STAAN ZE LEEG?

Wie geregeld langs de Kleine Groenweg in Neder-Over-Heembeek passeert, zal het zich allicht al afgevraagd 
hebben: hoe komt het dat de splinternieuwe woningen, die al sinds augustus klaar zijn,  

nog altijd niet bewoond zijn?
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Gezinsbond, afdeling NOH
INSCHRIJVING: verplicht via mail 
naar gezinsbondnoh@hotmail.com 
of 0476 62 07 82 naar Christine
Betaling: overschrijven op rekening 
Gezinsbond NOH: BE68 4284 1021 
3134 met vermelding van ‘BVT 6/2 + 
naam’
COVID-19: om te kunnen deelne-
men, moet u een geldig Covid Safe 
Ticket kunnen voorleggen

BRUNCH I.S.M. KWB 
Deze aankondiging is onder voorbe-
houd.

Zorg voor een lege maag, want die 
kan gevuld worden met heel wat 
lekkers. Je wordt eerst onthaald met 
een glaasje bubbels. Ga je voor het 
ontbijt, dan is het moeilijk kiezen 
tussen al die smakelijke ontbijtkoe-
ken, brood, sandwiches, pistolets. 
Of bestel je eerst een omelet of 
een pannenkoek? Vervolgens nog 
plaats maken voor een kop soep, 
balletjes met krieken, kippenbout-
jes, groentjes, pasta- en rijstsalades. 
Tot slot nog eventjes duwen om er 
een dessertje in te krijgen. Dit kan je 
allemaal wegspoelen met een kop 
koffie, fruitsap, chocomelk voor een 
ongelooflijke prijs.
Datum: zondag 20 februari 2022 
vanaf 9.30 tot 13.00 u.
Plaats: ‘t Hiembeiks Kotteer  
(Familia), Frans Vekemansstraat 131, 
1120 NOH 
Prijs: € 15  (> 12 jaar en volw), € 8 (7 
- 12 jaar), € 4 (3 - 6 jaar), gratis 

VERENIGINGSNIEUWS JANUARI-FEBRUARI 2022

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.  
Plaats: Stalkruidlaan 13, 1020 Laken
Op 16 en 23 januari 2022 telkens van 
14.00–18.00 u.  
Op 16 januari gaan we schaatsen, 
dus zeker op voorhand verwittigen.
Op 6, 13 en 20 februari 2022 telkens 
van 14.00–18.00 u. 
Op 20 februari is het vriendjesdag 
en mag iedereen zoveel mogelijk 
vriendjes meebrengen naar de Chiro.
Spaghettislag: steun de Chiro en 
koop heerlijke spaghettisaus. We 
maken hem vers op 19 februari. 
Meer info op Facebook of op de 
webpagina.
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 ook 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 Brus-
sel naast de BRYC 
Elke zondag van de maand van 13.45 
tot 17.00 u.
INFO: op de website www.rood-
baard.be 

OKRA NOH
GEZELLIG SAMENZIJN…
Als de omstandigheden het toela-
ten.
Plaats: Lendrik, Peter Benoitplein 22, 
1120 NOH  
Datum: op woensdagen 5 januari en 
2 februari van 14.00 tot 17.00 u. 
INFO: bij Christiane Crampe  
(christiane.crampe@hotmail.com of 
02 268 37 54) 

GEZINSBOND
BRUSSELS VOLKSTHEATER 
I.S.M. KWB 
Er zijn 20 plaatsen gereserveerd 
voor het Brussels Volkstheater met 
de steun van Paspartoe. Het BVT 
speelt ‘Oscar’. 
Christian Martin is een vlotte man. 
Hij werkt al 4 jaar bij meneer Bar-
nier, een schatrijke zeepfabrikant 
en is daar opgeklommen tot de 
rechterhand van de baas. Christian 
vraagt om opslag bij Barnier, om-
dat 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 aan de 
dochter van Barnier geven. Een 
comedy met echte en valse koffer-
tjes, echte of gespeelde zwangere 
dochters, een chauffeur (Oscar) die 
heel vreemd uit de hoek komt, een 
masseur met principes enz…
Datum: zondag 6 februari 2022 om 
14.30 u.
Plaats: zaal Zinnema, Veewei-
destraat 24-26, 1070 Anderlecht 
Prijs: € 10 en € 8 voor leden van de 



(< 3 jaar). Leden van de Gezinsbond 
en KWB krijgen € 2 korting per  
persoon (volw. en + 12 jaar).
INSCHRIJVING: verplicht via mail 
naar gezinsbondnoh@hotmail.com 
of 0476 62 07 82 naar Christine
Betaling: cash ter plaatse of via Pay-
conic
COVID-19: om te kunnen deelne-
men, moet u een geldig Covid Safe 
Ticket kunnen voorleggen

BRUSSELS VOLKSTHEATER 
I.S.M. KWB 
Er zijn 20 plaatsen gereserveerd 
voor het Brussels Volkstheater met 
de steun van Paspartoe. Het BVT 
speelt ‘Moeste weite wa da’k paas’. 
Wanneer Patrick zijn vrienden Da-
niel en Isabel vertelt dat hij zijn 
nieuwe jonge vriendin Emma wil 
komen voorstellen, voor wie hij 
Laurence heeft laten zitten, de beste 
vriendin van Isabel, is iedereen het 
erover eens dat dit een goed idee is. 
De verschijning van Emma heeft het 
effect van een bom in de hoofden 
van Daniel en Isabel. Hun zekerhe-
den gaan aan het wankelen en frus-
tratie en jaloezie komen naar boven. 
Die avond kent vele waarheden.
Datum: zondag 6 maart 2022 om 
14.30 u.
Plaats: zaal Zinnema, Veewei-
destraat 24-26, 1070 Anderlecht 
Prijs: € 10 en € 8 voor leden van de 
Gezinsbond, afdeling NOH
INSCHRIJVING: verplicht via mail 
naar gezinsbondnoh@hotmail.com 
of 0476 62 07 82 naar Christine
Betaling: overschrijven op rekening 
Gezinsbond NOH: BE68 4284 1021 
3134 met vermelding van ‘BVT 6/3 + 
naam’
COVID-19: om te kunnen deelne-
men, moet u een geldig Covid Safe 
Ticket kunnen voorleggen
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SPAGHETTISLAG  
’T HIEMBEIKS KOTTEER 
ZATERDAG 22/01/2022
(afhalen of geleverd aan huis te N-O-H)

De COVID-19-crisis slaat weer toe en de vierde golf overspoelt ons landje.
Contacten dienen weer beperkt te worden en risico’s vermeden, maar we 
mogen nog altijd iets organiseren.
Daarom organiseren we op 22 januari 2022 weer een grote spaghettislag.  
Door COVID-19 kan die ook dit jaar niet in onze gezellige zaal plaatsvin-
den. Daarom maken we er opnieuw een afhaal- of leverspaghetti van.

Praktisch:

• Kant-en-klare smakelijke spaghettiportie in meeneembakje voor € 12 
(opwarmbaar in oven of microgolf). U hebt de keuze tussen spaghetti 
bolognaise of veggie. Deze porties worden onder coronaveilige omstan-
digheden klaargemaakt.

• Bestellen vóór 15 januari 2022 via hiembeikskotteer@gmail.com of  
tel/sms naar Eddy 0477/320291.

 Geef het aantal porties bolognaise of veggie door.

 Gelieve ook te laten weten hoe en wanneer u uw porties wenst:

Keuze 1: ik haal mijn spaghetti af in ’t Hiembeiks Kotteer tussen 
11.00 en 12.00 u.
Keuze 2: ik haal mijn spaghetti af in ’t Hiembeiks Kotteer tussen 
12.00 en 13.00 u.
Keuze 3: ik haal mijn spaghetti af in ’t Hiembeiks Kotteer tussen 
16.00 en 17.00 u.
Keuze 4: ik haal mijn spaghetti af in ’t Hiembeiks Kotteer tussen 
17.00 en 18.00 u.
Keuze 5: gelieve mijn spaghetti tussen 11.00 en 12.00 u. te leveren 
+ adres te NOH
Keuze 6: gelieve mijn spaghetti tussen 12.00 en 13.00 u. te leveren 
+ adres te NOH
Keuze 7: gelieve mijn spaghetti tussen 16.00 en 17.00 u. te leveren 
+ adres te NOH
Keuze 8: gelieve mijn spaghetti tussen 17.00 en 18.00 u. te leveren 
+ adres te NOH

• Bestelling is pas definitief als we het verschuldigde bedrag ont-
vangen hebben op het rekeningnummer  van ’t Hiembeiks Kotteer 
BE12 9731 8502 3692 (GEEN cashbetaling mogelijk!!!).

We bedanken jullie nu alvast hartelijk voor de talrijke porties die jullie 
gaan bestellen en jullie warme steun aan ’t Hiembeiks Kotteer, 
zaal Familia, Frans Vekemansstraat 131, 1120 N-O-Heembeek.
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CURSUSSEN VOORJAAR MET
NIEUWE INSCHRIJVINGEN

CONVERSATIEGROEP NEDERLANDS
Elke maandag van 19.00 tot 20.15 u. Elke vrijdag van 
10.00 tot 11.30 u. Niet tijdens de schoolvakanties

Ken je al wat Nederlands, maar heb je nog wat oefening 
nodig? Kom dan gezellig meepraten over alledaagse za-
ken. Onze vrijwilligers helpen je met plezier verder. 
Inschrijven niet nodig - Gratis

LAATSTE VRIJE PLEKKEN  
VOOR DEZE CURSUSSEN VOORJAAR

MULTIMOVE MINI
Van 15 januari tot 14 mei 2022 

Rennen, springen, tuimelen, vallen en weer opstaan. Met 
de bal gooien en hem ook opvangen... Via bewegingsacti-
viteiten traint jouw kleuter motorische vaardigheden.  
- Mini’s (1e en 2e kleuterklas): elke zaterdag van 10.30 tot 

11.20 u.
- Maxi’s (3e kleuterklas, 1e en 2e leerjaar): elke zaterdag 

van 11.30 tot 12.30 u. 

Prijs: €55
Kansentarief en gezinskorting mogelijk 
Inschrijven via www.gcnohva.be

CURIEUZENEUZEN SPELEN MET TAAL 
Van 11 januari tot 11 mei 2022 - Elke woensdag van 13.30 
tot 16.30 u. (niet tijdens de schoolvakanties)

Curieuzeneuzen is ervaren, verwonderen en ontdekken. 
Met spel en plezier leer je de schoonheid van maatschap-
pelijke acties, experimenteer je met nieuwe ervaringen of 
blaas je stoom af door te rennen, te ravotten en te spelen. 
Zowel voor kinderen met moedertaal Nederlands als voor 
kinderen met een andere moedertaal. Een basiskennis 
Nederlands is vereist.

Prijs €100
Kansentarief en gezinskorting mogelijk
Inschrijven via www.gcnohva.be

HOOFDSTEDELIJKE KUNSTACADEMIE
Er zijn nog enkele plaatsen voor activiteiten van de 
Hoofdstedelijke Kunstacademie die in Lendrik plaatsvin-
den: 

NIEUW! Beeldend Atelier op woensdagnamiddag van 
13.30 tot 15.10 u. voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Urban dance op dinsdagavond 18.15 tot 19.15 u. voor jon-
geren vanaf 11 jaar.  

Voor info en inschrijvingen kan je rechtstreeks de Hoofd-
stedelijke Kunstacademie contacteren:
bellen naar 02 279 57 12, mailen naar academie@brucity.
education

FEESTEN 

NIEUWJAARSFEEST BIJ GC NOHVA
Zondag 16 januari 2022 
Een hapje, een drankje en de beste wensen? Tussen 14.30 
en 16.30 u. ben je doorlopend welkom op de receptie in 
de tuin van Lendrik. Om 15.00 u. kan wie inschrijft, genie-
ten van de familievoorstelling Snøw.
Gratis, inschrijven voor theatervoorstelling via gcnohva.be.

BAL BOUGÉ
Omwille van COVID-19 wordt het bal naar september ver-
plaatst. In de week van 14 februari vindt een alternatieve 
versie plaats.
Zie ook: https://www.bewogen.brussels/

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - JANUARI-FEBRUARI 2022

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

Ontdek alle nieuwe cursussen 
van de 22 gemeenschapscentra 
op www.N22.brussels

VVoollg ons! g ons! 

211117_N22_voorjaar_advertentie A4.indd   2211117_N22_voorjaar_advertentie A4.indd   2 17/11/2021   12:0817/11/2021   12:08


