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Editoriaal
Als we de editoriaalstukjes van de vorige edities herlezen, dan stellen we 
vast dat ze voor een stuk gedomineerd werden door het vermaledijde CO-
VID-19-virus. Van optimisme naar pessimisme en weer terug. Maar het ziet 
er nu toch naar uit dat we in rustiger vaarwater gaan terechtkomen. 

Maar eer het zover is, blijven de verenigingen voorzichtig wat de organisa-
tie van activiteiten betreft. Ook de redactie heeft een korte pauze ingelast 
om zich voor te bereiden op de volgende edities van Uil&Spiegel met goed 
gestoffeerde dossiers.

Toch hebben we een mooi artikel over de nieuwe Femma-afdeling Nissaa. 
Een krachtig verhaal van vrouwen die het heft in eigen handen nemen en 
ook bruggen slaan naar de reeds lang bestaande Femma-afdeling NOH. 

We kijken met een fotocollage ook nog even terug op het nieuwjaarsfeest. 

Graag vestigen we de aandacht op de activiteiten en de cursussen die 
plaatsvinden.

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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Het begon bij een kopje thee

Een vijftal jaar geleden merkte 
Habiba Massaoudi op dat er in 
Neder-Over-Heembeek een veel 
kleiner naschools aanbod was 
voor Nederlandstalige kinderen 
dan in Molenbeek, waar ze in de 
naschoolse opvang werkte. Toen 
leerde ze Ann Deraedt kennen, die 
in GC Nohva activiteiten organi-
seert voor kinderen en vrouwen in 
Neder-Over-Heembeek. Samen met 
Ann plande Habiba voorleesuurtjes 
in GC Nohva. Ook Salua Tekal sloot 
zich bij hen aan. Zij zette samen met 
Anke Seigneur en Annemie Drabs 
“Taalkriebels” op, waar kinderen 
spelenderwijs bezig zijn met taal. 
Op vrijdagavond hielden ze theemo-
menten. Ouders werden uitgenodigd 
om thee te komen drinken, terwijl 
de kinderen aan activiteiten deelna-
men. Op die manier konden ze het 
contact met de ouders versterken. 
Bovendien kwamen er regelmatig 
thema’s aan bod die hun weg naar 
de Uil&Spiegel vonden, vb. de nood 
aan Nederlandstalige activiteiten 

voor kinderen of de uitdaging om tot 
een betere verstandhouding tussen 
de politie en de jongeren in de Ver-
sailleswijk te komen.

Uit die theemomenten groeide het 
idee om meer te doen. Er bleek in 
Habiba’s gemeenschap een grote 
nood aan activiteiten en cursussen 
die vrouwen meer zelfvertrouwen 
geven en hun zelfstandigheid ver-
groten. Daarom stelde Fadma Bel-
laghmouch voor om zich bij Femma 
aan te sluiten. 

Twee groepen met een eigen 
identiteit

Femma heette oorspronkelijk Kris-
telijke Arbeiders Vrouwenbeweging 
(KAV), ruim 100 jaar geleden op-
gericht. In 2012 veranderde KAV in 
Femma. In Neder-Over-Heembeek 
is er al van bij het begin een Fem-
ma-afdeling. Omdat deze afdeling 
een andere doelgroep met andere 
behoeften heeft, werd besloten 
om, naast de Femma-afdeling Ne-

der-Over-Heembeek, een nieuwe 
afdeling op te richten, die de naam 
Nissaa kreeg, wat “vrouw ” betekent 
in het Arabisch. Zo kunnen beide af-
delingen op hun eigen ritme en voor 
verschillende doelgroepen activitei-
ten organiseren. De afgelopen jaren 
plande Femma Neder-Over-Heem-
beek bijvoorbeeld busuitstappen 
naar Rochehaut en Brugge, en orga-
niseerde het etentjes en cursussen 
bloemschikken. Ook de Dolle Dorps-
dagen in Neder-Over-Heembeek en 
een cultureel bezoek aan Tienen 
stonden op het programma. Femma 
Nissaa wil inzetten op taallessen, 
dansateliers en doe-het-zelfcursus-
sen voor vrouwen. Gecoacht door 
Fadma Bellaghmouch leerden de 
kernleden van Femma Nissaa onder 
andere hoe je een groep opricht, 
nieuwe leden kan aantrekken, sub-
sidies aanvraagt en vergaderingen 
organiseert. 

In het najaar van 2021 organiseerde 
Femma Nissaa een eerste activiteit 
rond menstruatie-armoede, waarop 
al meteen meer dan veertig deel-
nemers aanwezig waren. Ook werd 
een gezamenlijke brunch georga-
niseerd met de Femmagroep Ne-
der-Over-Heembeek.

Verschillend en toch verbonden

Habiba is alvast enorm in haar nop-
jes met die eerste ontmoeting met 
Femma NOH: “Het was een zeer 
warme uitwisseling, ik stond echt 
versteld te horen dat Femma NOH 
al meer dan 100 jaar bestaat en 
hoop dan ook veel van hen te le-
ren”. In het gesprek met de ervaren 

FEMMA NEDER-OVER-HEEMBEEK  
EN NISSAA:  

RUIMTE KRIJGEN OM ELKAAR TE VINDEN

VERENIGINGSNIEUWS
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Femmagroep werd duidelijk dat de 
droom van Femma Nissaa om echt 
van onderuit te vertrekken niet altijd 
evident zal zijn, maar toch bena-
drukt Habiba: “We willen luisteren 
naar wat vrouwen nodig hebben en 
van daaruit de vrouwen betrekken 
en op weg helpen om zelf mee naar 
oplossingen te zoeken”. Habiba 
merkt op dat er tussen de vrou-
wengroepen niet enkel verschillen 
zijn, maar dat ze ook veel gemeen 
hebben en vanuit die basis wil ze 
vertrekken. Betty Olbrechts vult aan: 
“Wij gaan zeker samenwerken, maar 
wat we gaan plannen staat nog niet 
vast. Femma Nissaa had het idee 
om samen naar de bloementuin van 
Meise te gaan, dat lijkt ons alvast 
een leuke activiteit. Bij een ander 
idee van Femma Nissaa nl. om een 
ladies night te organiseren, merken 
we toch nog een generatieverschil 
tussen de twee groepen ”. Betty lacht 
en vervolgt: “Het is duidelijk dat de 
twee groepen toenadering willen 
zoeken en willen samenwerken, 
maar iedere groep zal ook eigen 
activiteiten organiseren volgens de 
interesses van de leden ”.

Op deze manier kan elke groep zijn 
eigenheid bewaren en van tijd tot 
tijd de handen in elkaar slaan om 
samen iets op poten te zetten. Het is 
zoals in een goed huwelijk: wanneer 
beide partners de ruimte krijgen om 
helemaal zichzelf te zijn, is het mak-
kelijker om elkaar te vinden. Daar 
staat Femma immers voor: zich ver-
bonden voelen door het vrouw-zijn, 
maar met respect voor ieders eigen-
heid. Diversiteit kan je immers pas 
omarmen, wanneer de verschillen er 
mogen zijn. 

COLLEGA –  
VRIJWILLIGE CHAUFFEUR 

GEZOCHT

De vraag om van het aangepaste busje gebruik te maken, is nog nooit zo 
groot geweest. Onze huidige 4 vrijwilligers doen erg hun best, maar het 

wordt erg druk! Om het leuk te houden voor iedereen denken we dat het tijd 
wordt voor extra collega’s. 

“De blik in hun ogen… daarvoor doe ik het!”… zegt Willy (vrijwilliger). 
“Elk weekend kijk ik uit naar mijn vaste rit-dag voor het LDC. Ik koos voor een 

vaste dag, omdat ik zo de balans tussen gezin, vrije tijd en het vrijwilligers-
werk het best kan bewaken. Maandag is het ‘beweeg-dag’ in het LDC. Ik haal 
dan de buurtbewoners op voor een uurtje stoelgym gevolgd door een uurtje 
koffiekletsen. Soms rijd ik 2 ritten na elkaar, omdat de groep steeds groter 
wordt. Het vrijwilligerswerk geeft me echt voldoening. Vanaf het moment 

dat ik de deur van de bus openschuif, word ik gelukkig. Na al die jaren ken ik 
bijna alle bezoekers van het LDC, en zij kennen mij!

Eigenlijk zou ik het iedereen willen aanraden. Als je een rustig persoon bent, 
vlot op de baan bent en daarbij écht iets wil doen voor een ander, dan gaat 
de rest vanzelf. Ons ploegje chauffeurs is een fijne bende. Dan spreek ik nog 

niet van het groepsgevoel tussen de 35 vrijwilligers binnen het LDC  
die dankzij een goede omkadering, steun en begeleiding  

heel het LDC ADO Icarus draaiende houden.” 

Word jij onze nieuwe collega op de baan? 
Info: LDC ADO Icarus - Conny Roekens -  conny.roekens@ado-icarus.be 

of 0470 90 04 04 

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum
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Liefste lezer,

Wat fijn dat je geïnteresseerd bent in 
je buurt en telkens opnieuw nieuws-
gierig blijft voor wat er allemaal te 
gebeuren staat. Complimenten aan 
jullie allen! En dat komt goed uit, 
want op 1 maart is het complimen-
tendag. Op deze dag zullen bewoners 
én personeel van De Overbron over-
spoeld worden met complimenten. 
Want dat verdienen ze allemaal; stuk 
voor stuk zijn het pareltjes!

De eerste twee weken van maart 
staan in het teken van nostalgie! 
We mogen namelijk een tijdscap-
sule lenen van het Belvue Museum. 
Dit houdt in dat we een heleboel 
oude voorwerpen krijgen, van oude 
postkaarten tot een springtouw uit 
de jaren ’50. Benieuwd welke inte-
ressante gesprekken hieruit zullen 
voortvloeien.

Op 8 maart is het Vrouwendag. Onze 
vrouwen zullen die dag dan ook extra 
gevierd worden. Ook zal het onder-
werp van ons praatcafé ‘inspirerende 
vrouwen’ zijn. Wie zeker aan bod 
zal komen, is onze Belgische Zara 
Rutherford. Zij is de jongste vrouw 
ooit die een solovlucht rond de we-
reld maakte!

Op 16 maart worden we muzikaal 
verwend door het duo ‘Little Dixie’. 
Hun motto: “We brighten your day”. 
Met hun zang, banjolélé, kazoo, bas-
tuba en percussie zullen ze ons me-
teen in feeststemming brengen.

Onze maandelijkse quiz zal op 24 
maart plaatsvinden met als thema 
‘de lente’.

Maart en april zijn natuurlijk de ide-
ale maanden voor het zaaien van 
bloemen! Daarom zullen we bij onze 
bewoners een rondvraag doen naar 
hun favoriete bloemetje of plant. Op 
deze manier kan onze tuin nog meer 
een afspiegeling worden van wat 
onze bewoners graag zien. Want zo-
wel binnen als buiten vinden we het 
van groot belang dat onze bewoners 
zich thuis voelen!

In de maand april worden er niet 1 
maar wel 2 verjaardagskoffies geor-
ganiseerd. De Overbron blaast name-
lijk 19 kaarsjes uit dit jaar! Dat vraagt 
om een extra moment, waarop we 
gezellig met z’n allen kunnen samen 
zijn. Lekkernijen zullen zeker niet 
ontbreken!

En we zullen ons nog meer in de 
bloemetjes zetten. Tijdens de derde 
week van april zullen we namelijk 
een activiteit bloemschikken orga-
niseren. We bekijken nog wanneer 
exact, omdat we dit graag in onze 
tuin laten doorgaan.

De week van de valpreventie vindt 
dit jaar plaats van 25 april tot en met 
1 mei. Een week die in het teken zal 
staan van vallen en opstaan, uitda-
gingen, hindernissenparcours… Span-
nend! Want ook de pantoffelpolitie 
ligt alweer op de loer dit jaar.

Er staat nog veel meer te gebeuren 
onder de lentezon in De Overbron! 
Wie meer informatie wil, kan steeds 
terecht op onze Facebookpagina 
WZC De Overbron. En natuurlijk vind 
je in ons maandelijks Bronneke ook 
alle nodige info!

WARME OPROEP: 

bak je graag pannenkoeken? 
Word je er zelf vrolijk van om 
mensen blij te maken? Wij zijn 
op zoek naar iemand die één 

keer per maand pannenkoeken 
wil komen bakken! Voor meer 
info kan je een mailtje sturen 

naar animatie@deoverbron.be 
of bellen naar 02/266.12.12.

WZC DE OVERBRON 
Daar komt de lente!  

Daar zijn de eerste stralen van de zon in De Overbron!

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: 
27 maart, 24 april, 29 mei  
en 26 juni 
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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je mee om de eitjes te verzamelen. 
We komen samen aan ’t Hiembeiks 
Kotteer (Familia), met ruime parking. 
Van daaruit maken we een kleine 
wandeling naar de plaats van de eie-
renraap. 
Deelname voor kinderen t.e.m. 12 jaar.
Datum: maandag 18 april 2022 om 
10.30 u.
Plaats: ‘t Hiembeiks Kotteer (Familia), 
Frans Vekemansstraat 131, 1120 NOH 
Prijs: €3, korting leden Gezinsbond: €2 
INSCHRIJVING: verplicht via mail 
naar gezinsbondnoh@hotmail.com 
voor 13 april 2022
Betaling: bedrag op voorhand storten 
op rekening gezinsbond NOH: BE68 
4284 1021 3134

FAMILIEWEEKEND IN 
SINT-IDESBALD 
Nadat corona al 2 jaar onze plannen 
voor een weekend aan zee dwars-
boomt, gaan we dit jaar eindelijk te-
rug kunnen genieten. Het weekend 
wordt weer aangeboden in halfpen-
sion. Er zijn kamers voor 2, 3, 4 of 5 
personen. We kunnen al een aantal 
kamers kosteloos reserveren tot 5 
maart. Ben je geïnteresseerd om mee 
te gaan, laat zo snel mogelijk weten 
welke kamer je wenst te reserveren. 
Ingeschreven leden krijgen daarna 
nog de nodige info over het weekend. 
Meer informatie over het Reigersnest 
vind je op https://www.gezinsvakan-
tie.be/aanbod/reigersnest/
Datum: 13, 14 en 15 mei 2022 
Plaats: Het Reigersnest, Prins Boude-
wijnlaan 39, 8670 Koksijde. Het ver-
voer is op eigen kracht.
Prijs: €116 vanaf 14 jaar en volwasse-
nen, €81 van 7 t.e.m. 13 jaar, €58 van 
3 t.e.m. 6 jaar (leeftijd van de kinde-
ren op 13 mei 2022). Je krijgt als lid 
van de Gezinsbond bij aankomst 5 % 
korting op je betaald bedrag op je 
lidkaart. Vergeet bijgevolg je lidkaart 
2022 niet mee op weekend te nemen.
INSCHRIJVING: via gezinsbondnoh@
hotmail.com. Geef naam, lidnummer, 
aantal volwassenen en kinderen met 

VERENIGINGSNIEUWS MAART-APRIL 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 zondag namid-
dagactiviteiten voor kinderen van 6 
t.e.m. 18 jaar, verdeeld in groepen per 
leeftijd.  
MINIBIVAK - van 11 t.e.m. 13 maart 
gaan we op weekend met de hele 
groep, dus op zondagnamiddag is er 
geen Chiro meer.
KIEKENBOEF - Op zaterdag 30 april 
vindt ons jaarlijks eetfestijn plaats in 
't Hiembeiks Kotteer! Meer info op 
Facebook of op de website.
Plaats: Stalkruidlaan 13, 1020 Laken
INFO: Wil je graag eens proberen? 
Gelieve dan eerst contact op te ne-
men 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 pluralis-
tische zeescoutseenheid, waar men 
op een speelse manier leert en ieder-
een 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
Plaats: Lendrik, Peter Benoitplein 22, 
1120 NOH 
Datum: op woensdag 13 april van 

14.00 tot 17.00 u.
INFO: christiane.crampe@hotmail.
com of 02 268 37 54

TERUGBLIK OP 2 FEBRUARI – 
WAT EEN FEEST!
Lekker eten, ambiance en vooral ‘el-
kaar ontmoeten’! Héél wat nieuwe 
leden sloten zich aan bij de gezellig-
ste familie van Heembeek: OKRA.
Wenst u ook te komen proeven van 
OKRA NOH?
Contact: christiane.crampe@hotmail.
com of 02 268 37 54

GEZINSBOND
HIP HIP ELVIS VAN SPOOR 6 
Spoor 6 brengt een familievoorstel-
ling voor kinderen van 4 tot 12 jaar, 
samen met hun (groot)ouders. Je ver-
jaardag vieren, is meestal een feeste-
lijke gebeurtenis. Maar als alle gas-
ten die je uitnodigde één voor één 
afzeggen, lijkt het feest een flop van 
formaat te worden. Tot… Elvis op-
duikt.
Datum: zondag 3 april 2022 van 14.00 
tot 15.00 u.
Plaats: GC Nohva, Peter Benoitplein 
22, 1120 Brussel  
Prijs: €6 per persoon met max. €20/
gezin; korting leden Gezinsbond: €3 
per persoon met max. €10/gezin (be-
talen vanaf 5 jaar); €10 en €8 voor 
leden van de Gezinsbond, afdeling 
NOH
INSCHRIJVING: verplicht via mail 
naar gezinsbondnoh@hotmail.com
Betaling: bedrag op voorhand over-
schrijven op rekening Gezinsbond 
NOH: BE68 4284 1021 3134  
COVID-19: Covid Safe Ticket volgens 
de geldende maatregelen

PAASEIERENRAAP 
Na de 2 weken vakantie zijn de paas-
klokken en paashazen niet vergeten 
om wat lekkers te verstoppen voor 
onze kinderen. Breng dus een mand-



geboortedatum op. Laat je kamer-
keuze weten, of je kamers naast el-
kaar wenst en of je een voedselal-
lergie hebt. Je kan ook bellen naar 
Christine op 0476 62 07 82. 
Betaling: Je schrijft de volledige som 
over op de rekening van de Gezins-
bond NOH: BE68 4284 1021 3134 voor 
5 maart 2022. Uw kamer wordt gere-
serveerd als de betaling in orde is.
Er is een annuleringsverzekering in-
begrepen in de prijs. De afdelingskas 
betaalt deze voor de groep.
COVID-19: Covid Safe Ticket volgens 
de geldende maatregelen

BILJARTCLUB BC NOH
STEAKFESTIJN
Het is eindelijk zover, zelfs in code 
rood mogen we een eetfestijn orga-
niseren. Dus zijn we er terug met ons 
overheerlijk steakfestijn.
Liever geen steak? Dan is er nog onze 
lekkere americainschotel.
Wij gaan jullie in een covidveilige 
omgeving met de glimlach opwach-
ten en in de watten leggen! In ge-
val van code rood mogen er ’s mid-
dags (vanaf 12.00 u.) 80 personen en 
’s avonds (vanaf 18.00 u.) 80 personen 
komen eten (max. 6 aan één tafel). 
Datum: zaterdag 23 april 2022, vanaf 
12.00 u. en vanaf 18.00 u.
Plaats: ‘t Hiembeiks Kotteer, zaal Fa-
milia, F. Vekemansstraat 131, 1120 
NOH
Reservatie: VERPLICHT!!! Reserve-
ren kan via mail naar eddy.chris-
tine@skynet.be of bellen naar 
0477/32.02.91. Graag reserveren voor 
16 april. Hopelijk mogen we dan al 
meer.

COVID-19: vergeet je Covid Safe  
Ticket en mondmasker niet
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DE BROEDERSCHAP VAN 
SCHERPENHEUVEL  
NEDER-OVER-HEEMBEEK 
VZW
PENSENKERMIS 2022
AFGELAST, omwille van de CO-
VID-19-maatregelen.

BEDEVAART NAAR SCHER-
PENHEUVEL
Details zullen meegedeeld worden, 
indien de organisatie ervan moge-
lijk is. We houden u op de hoogte van 
eventuele vervangactiviteiten. Onder 
voorbehoud van de COVID-19-regel-
geving.
INFO: bij Daniël Sterckx 0476/705 488

KONINKLIJKE TONEEL-
KRING RUST ROEST
Kijk! Hier zijn we. Jullie zien ons nog 
niet, maar we zijn er wel. We staan te 
popelen in de coulissen om terug het 
podium op te kunnen. 
Na een jaar zonder opvoeringen, 
dachten we: “Nu is het in de saco-
che! ”. Want na maandenlang stilzit-
ten, konden we eindelijk terug onze 
toneelbenen strekken en onze mi-
miek oefenen (al dan niet met mond-
masker). We hadden de repetities 
aangevat voor een dolgekke komedie 
die we voor jullie zouden opvoeren 
in maart. En dan was er plots een an-
dere Griekse letter aan de beurt. De 
omikronvariant kwam, zag en over-
won en legde onze repetities hele-
maal lam. Er zat maar één ding op: 
onze voorstellingen van maart annu-
leren en wachten op groen licht om 
te mogen repeteren. 
Eindelijk kunnen we nu terug onze 
brochures bij de hand nemen en de 
instructies van onze regisseur vlijtig 
noteren, zodat we jullie in het najaar 
mogen trakteren op “In de sacoche”, 
een komedie van Pol Anrys. De nieu-
we datum voor de opvoering staat 
nog niet helemaal vast, maar zal in 
de laatste weekends van november 

ingepland worden. We houden jullie 
sowieso op de hoogte.
Ook ons jaarlijks mosselfeest werd 
dit jaar gesaboteerd door COVID-19. 
Voor de overheerlijke mosselen met 
knapperige, goudgebakken frietjes 
zullen jullie nog tot februari 2023 
moeten watertanden. Ze zullen eens 
zo goed smaken.
We kijken er zo hard naar uit jullie 
terug te mogen begroeten, alleen 
wordt ons geduld nu nog wat extra 
op de proef gesteld. 

CVO SEMPER
CURSUS NEDERLANDS

Heb je zin in een intensieve cursus 
Nederlands? 
Je hebt al een basis in het Neder-
lands, maar je wil meer kunnen. 
Op maandag 25 april start in GC Noh-
va een cursus Nederlands niveau 3 
(Threshold 1).
Je komt 4 voormiddagen per week 
naar de les en na 2 maanden kan je 
vertellen over je leven, praten over je 
familie, je studie en je werk, een opi-
nie geven, complexere zinnen maken, 
mails schrijven, een klacht formule-
ren en teksten begrijpen. 
Om je voor dit niveau in te schrijven 
moet je een certificaat Nederlands 
RG 1 (niveau 2 / Waystage) hebben.
Data: Je komt naar de les op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 8.45 tot 12.00 u. De cursus loopt 
tot vrijdag 17 juni. 
Inschrijving: elke donderdag van 9.00 
tot 12.30 u. en van 14.00 tot 16.00 u. 
in GC Essegem, Leopold-I-straat 329, 
1090 Jette OF op maandag, dinsdag, 
donderdag van 9.00 tot 11.00 u. en 
van 18.30 tot 20.30 u. op het secre-
tariaat van CVO Semper: Grimberg-
sesteenweg 177, 1853 Strombeek. 
MEER INFO? www.cvosemper.be, 
02/267 35 15 of strombeek@cvosem-
per.be   
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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 ge-
zellig meepraten over alledaagse zaken. 
Onze vrijwilligers helpen je met plezier 
verder. 

Inschrijven niet nodig - Gratis

LAATSTE VRIJE PLEKKEN VOOR 
DEZE CURSUSSEN 

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 bewegingsactiviteiten 
traint jouw kleuter motorische vaardig-
heden.  
- Mini’s (1ste en 2de kleuterklas): elke za-

terdag van 10.30 tot 11.20 u.
- Maxi’s (3de kleuterklas, 1ste en 2de leer-

jaar): elke zaterdag van 11.30 tot 12.30 
u. 

Reductieprijs voor late instroom: €30
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 maatschappelijke 
acties, experimenteer je met nieuwe 
ervaringen of blaas je stoom af door te 
rennen, te ravotten en te spelen. Zowel 
voor kinderen met moedertaal Neder-
lands als voor kinderen met een andere 
moedertaal. Een basiskennis Nederlands 
is vereist.
Reductieprijs voor late instroom: €60
Kansentarief en gezinskorting mogelijk

Inschrijven via www.gcnohva.be

EXPO 

MINI-EXPO: NAAR SCHOOL VROEGER 
EN NU
Van 20 tot 27 april 2022 in Lendrik, tijdens 

de openingsuren van Lendrik
Mini-expo over de schoolervaringen van 
onze kinderen, ouders en grootouders. 
Door de kinderen van Curieuzeneuzen in 
samenwerking met de Erfgoedbank NOH 
en met LDC Ado Icarus.

SPEELWEEK PAASVAKANTIE 

ONTDEK DE TUINWIJKEN 
Van 4 tot en met 8 april, elke dag van  
9.00 tot 16.00 u. 

De kinderen maken kennis met de tuin-
wijken in Heembeek-Mutsaard. Als echte 
Curieuzeneuzen ontdekken ze het unieke 
en groene karakter van de tuinwijken 
aan de hand van bezoekjes, spelletjes en 
creatieve activiteiten. Ze gaan op pad om 
de bewoners (jong en iets ouder) van de 
tuinwijken te interviewen en leren meer 
over de groentetuintjes en het sociale 
tuinproject van la Ferme Urbaine in onze 
wijk.
Prijs: €70
Kansentarief en gezinskorting mogelijk
Inschrijven kan via www.gcnohva.be of 
aan het onthaal van Lendrik

LIVESTREAM 

LIVESTREAM VAN HET CONCERT 
SMALL TOWN BOOGIE DOOR  
THE JACQUELINES
Op donderdag 24 maart 
The Jacquelines veroveren ieders hart 
met aanstekelijke liedjes in de swingstijl 
van de jaren ‘40. Ze duiken opnieuw in 
de vertrouwde liedjeskoffer en halen een 
paar toppers van The Andrews Sisters van 
onder het stof. ‘Bei Mir Bist Du Schön’, 
‘Rum and Coca-Cola’ en ‘Boogie Woogie 
Bugle Boy’ krijgen een frisse opknapbeurt.
In samenwerking met LDC ADO Icarus 
Neder-Over-Heembeek. 
Deelnemen is gratis, inschrijven kan via 
LDC ADO Icarus.
Tel: 0471/200 131 of e-mail: conny.roe-
kens@ado-icarus.be 

FESTIVAL 

HOPLA! 
Van 11 april tot en met 17 april 2022, 
verspreid over Brussel 
Het feest van de circuskunsten van Brus-
sel komt op 14 april naar Mariëndaal.
Het festival Hopla! wil bruggen slaan 

tussen het circus en de stad, de circusar-
tiesten en de burgers, de circuskunsten 
en hun publiek. Kunstenaars uit alle 
windstreken brengen voorstellingen voor 
groot en klein.
Meer info via www.hopla.brussels

NIEUW IN LENDRIK 

KIND EN GEZIN – CONSULTATIEBU-
REAU VOOR HET JONGE KIND –  
NEDER-OVER-HEEMBEEK - WIEGWIJS
Telkens op donderdag:

- 10 maart van 8.30 tot 12.30 u.
- 17 en 24 maart van 12.30 tot 16.30 u.
- 31 maart van 16.30 tot 19.30 u.
- 7, 21 en 28 april van 12.30 tot 16.30 u.
Contact: Caroline Verheye (0479/71.62.99)

SAVE THE DATE 
START INSCHRIJVINGEN SPEELWEKEN 
ZOMERVAKANTIE 
In de week van 18 april starten de in-
schrijvingen
Tijdens de twee eerste weken van juli 
(4/07 - 8/07 en 12/07 - 15/07, dagelijks 
van 9.00 tot 16.00 u.) vinden er opnieuw 
speelweken plaats bij GC Nohva. Meer 
info volgt.
Prijs: €70/week 
Kansentarief en gezinskorting mogelijk

IN DE KIJKER 

OPERA RIGOLETTO
Op maandag 28 maart om 20.15 u.  
in het Cultureel Centrum van  
Sint-Pieters-Woluwe 
Opera Rigoletto was vorige zomer ge-
pland in Lendrik. Helaas kon de voorstel-
ling toen niet doorgaan. In maart komt de 
voorstelling terug naar Brussel, met name 
naar het Cultureel centrum van Sint-Pie-
ters-Woluwe. 
Wie een ticket had voor de voorstelling 
in GC Nohva kan genieten van een extra 
korting (€10 i.p.v. €15). Vergeet niet om 
de kortingscode te gebruiken die je in je 
mailbox hebt ontvangen. 
Meer info via https://kunstencultuur.wo-
luwe1150.be

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - MAART-APRIL2022

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


