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Editoriaal
De lente is volop in het land en het ziet ernaar uit dat we in rustiger CO-
VID-19-vaarwater terechtkomen. Althans de volgende maanden. Maar het 
beestje is zeker nog niet overwonnen en voorzichtigheid blijft dus geboden. 
Toch kijken we met optimisme uit naar de maanden die komen. 
In deze editie bieden we u twee mooie interviews: Vic Anciaux, onlangs 
90 geworden, laat nog een keer zijn licht over Brussel schijnen en Patricia 
Ceulemans vertelt over haar jeugd als bewoner van  de eerste tuinwijk in 
Brussel. 
Voor jonge ouders is het artikel over Wiegwijs zeker aan te bevelen. Het 
consultatiebureau voor het jonge kind heeft een nieuwe, ruime locatie.
De fotocollage gaat over Patricia Ceulemans, steunpilaar van GC Nohva, 
die op 1 mei a.s. met welverdiend pensioen gaat. 
En Living en Ville komt er weer aan. Ontdek de activiteiten die op het pro-
gramma staan.
We vestigen speciaal uw aandacht op de bevraging die bij deze U&S is ge-
voegd. We vernemen heel graag wat u denkt over de Uil&Spiegel én over 
GC Nohva en dat met één doel: de inhoud van de U&S en de werking van GC 
Nohva nog beter maken.
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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Uw hele professionele leven 
heeft zich in de buurt van Brus-
sel en in Brussel zelf afgespeeld. 
Velen denken bijgevolg dat u een 
geboren Brusselaar bent. Maar 
dat klopt niet.

Inderdaad, ik ben geboren en ge-
togen in Boechout bij Antwerpen. 
Op mijn negende ging ik naar het 
Onze-Lieve-Vrouwecollege aan de 
Frankrijklei in Antwerpen. En daar 
bleef ik tot het einde van de mid-
delbare school. Daarna ging ik ge-
neeskunde studeren in Leuven. Na 

mijn studies moest ik nog mijn leger-
dienst doen, maar nog voor het ein-
de van mijn legerdienst begon ik in 
1957 een huisartsenpraktijk in Ma-
chelen bij Brussel. Als huisarts be-
leefde ik een heel drukke periode. 
Zodanig zelfs dat ik na mijn consul-
tatie, zo rond middernacht naar de 
Marollen in Brussel reed, omdat ik 
besefte dat daar nog meer miserie 
was dan in Machelen. Ik was intus-
sen verkozen in de gemeenteraad 
van Machelen. Daar interpelleer-
de ik geregeld over wat in het dorp 
verkeerd liep. In 1961 heb ik me, op 

vraag van Volksunie-voorzitter Frans 
Van der Elst, een geboren en geto-
gen Heembekenaar, kandidaat ge-
steld voor de Kamer van Volksverte-
genwoordigers, ik stond op de vijfde 
plaats en was niet verkozen. In 1965 
ben ik dan voor het eerst verkozen 
in de Kamer. In 1967 ben ik gestopt 
met mijn huisartsenpraktijk, want de 
combinatie was niet meer doenbaar.

U heeft aan verschillende staats-
hervormingen meegewerkt, o.a. 
aan de derde staatshervorming 
waarbij het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest werd ingericht.  
Hoe kijkt u daarop terug?

Brussel heeft jaren in de ‘koelkast’ 
gezeten en was de bevoegdheid van 
de Belgische regering. Daardoor 
was Brussel het kneusje: er werd in 
de hoofdstad van Europa geen echt 
beleid gevoerd. Het is de tijd waar-
in vastgoedpromotoren als Charly 
De Pauw vrij spel kregen en o.a. in 
de Noordwijk een kaalslag aanricht-
ten. Daarom was de vorming van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
in 1989 een noodzakelijke stap, op-
dat de Brusselaars hun lot in eigen 
handen konden nemen. De bedoe-
ling van de wetgever in 1989 was lo-
venswaardig, maar de structuur van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
bleek de volgende jaren te ingewik-
keld. Deze is nadien verscheidene 
keren gewijzigd en op een slinkse 
wijze omgebogen ten voordele van 
de Franstaligen. Daardoor is het be-

INTERVIEW MET VIC ANCIAUX 
Op 24 december 2021 werd Vic Anciaux 90 jaar oud. Hij was van 1979 tot 1986 voorzitter van de   

Volksunie, was 33 jaar parlementslid, staatssecretaris in de federale (1977-1979) en in de  
Brusselse Hoofdstedelijke Regering (1989-1997). Maar vooral: hij heeft een speciale band  

met Heembeek-Mutsaard. 
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leid in de hoofdstad steeds minder 
doeltreffend geworden en niet altijd 
even ‘vriendelijk’ ten aanzien van de 
Nederlandstaligen.

Hoe zou het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest zich moeten  
ontwikkelen?

Brussel zou een stad met tweeën-
twintig districten moeten worden: 
de huidige negentien gemeenten 
plus de drie Vlaamse gemeenten 
die in 1921 bij de stad Brussel zijn 
aangehecht, Haren, Laken en Ne-
der-Over-Heembeek. Dus een stad 
als één geheel, een echte hoofdstad, 
zonder dat het een “afzonderlijk ge-
west” is, want daardoor blijft de ver-
drukking van de Vlaming en het Ne-
derlands mogelijk. 

De tweeëntwintig districten verkie-
zen een raad op ééntalige kandida-
tenlijsten. Elke raad bestaat uit een 
derde Nederlandstalige en twee der-
de Franstalige districtsleden. Maar 
een besluit, resolutie of gelijk welke 
beslissing is pas goedgekeurd wan-
neer ze goedgekeurd is in elke taal-
groep. 

De districtsraden kiezen uit hun ei-
gen schoot één Hoofdstedelijke 
Raad die bijvoorbeeld uit vijfenze-
ventig leden bestaat: vijfentwintig 
Nederlandstalige en vijftig Frans-
talige. Vanuit die raad wordt een 
Hoofdstedelijk College verkozen, 
bestaande uit één burgemeester, 
twee Franstalige en twee Neder-
landstalige schepenen. Het College 
beslist bij consensus.

Welke plek neemt Heembeek- 
Mutsaard in Brussel-Stad in?

Van 1970 tot 1988 was ik gemeen-
teraadslid in Brussel-Stad. In die 
tijd (en eigenlijk nog altijd) werd de 
taalwetgeving in de Brusselse ge-
meenten zeer moeizaam toegepast. 

Dat was vooral nadelig voor de Vla-
mingen. Het was ook de periode 
waarin het FDF zeer sterk stond. In 
Brussel behaalde het FDF bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van 11 
oktober 1970 maar liefst 28% van de 
stemmen.  
Dat had invloed op de omgang met 
vooral Haren en Neder-Over-Heem-
beek. Dat waren de zogenaamd 
‘Vlaamse’ delen van Brussel-Stad en 
daar ging te weinig aandacht naar.  
De paar Vlaamse gemeenteraadsle-
den probeerden steeds op die nagel 
te kloppen, maar dat was natuurlijk 
niet eenvoudig tegen de overmacht 
van de Franstaligen. 

De laatste jaren gaat er meer aan-
dacht naar Laken, Neder-Over- 
Heembeek en Haren, maar de be-
woners hebben toch nog vaak de in-
druk dat te weinig naar hun verzuch-
tingen wordt geluisterd, dat is o.a. 
met het hele tramproject het geval. 

Op welke manier heeft u Heem-
beek-Mutsaard in uw hart geslo-
ten?

Uiteraard via de politiek en de eten-
tjes die we in de Familia voor de 
Volksunie en later voor spirit organi-
seerden. Dat waren telkens plezante 
momenten, waarbij je mensen in een 
ongedwongen sfeer kon ontmoeten 
en naar hun verzuchtingen kon luis-
teren.

Maar ook via het amateurtoneel. 
Sinds mijn negende speel ik toneel. 
Het begon in het college in Antwer-
pen, maar sindsdien heb ik steeds 
amateurtoneel gespeeld: aan de 
universiteit, als dokter in Mache-
len bij de Vondelkring en ook hier 
in Neder-Over-Heembeek bij Rust 
Roest. Geen betere manier om een 
gemeenschap te leren kennen dan 
toneel te spelen: de repetities, de 
pintjes tussendoor en na de repeti-
tie, de stress wanneer het niet loopt 
zoals verwacht, de voorstelling, de 

voldoening nadien. Ik bewaar er de 
beste herinneringen aan, aan stuk-
ken als ‘Zachtjes met de deuren’,  
‘De nonnen van Navarone’, enz.

Sinds 1998 wonen we op de 
Mutsaard. De keuze gebeurde in 
eerste instantie om praktische rede-
nen, omdat mijn vrouw in Antwer-
pen werkte en via de A12 het snelst 
op haar werkplek raakte. Maar we 
hebben het daar helemaal naar 
onze zin. Wel zullen we het huis bin-
nenkort voor een appartement in 
Vilvoorde ruilen.

Vorig jaar heeft u samen met uw 
zoon Bert en kleindochter Britt 
nog een boek uitgebracht ‘Over 
generaties’. Hoe heeft u dat  
ervaren?

De vraag kwam van de uitgeverij. 
Die vond het een origineel idee om 
3 generaties Anciaux over een aan-
tal actuele vraagstukken te laten 
reflecteren. Uiteraard zijn we alle 
drie in een andere tijd groot gewor-
den. En zeker de laatste decennia 
is de wereld razendsnel veranderd, 
vooral door de sociale media. Maar 
we kwamen tot de conclusie dat we 
dezelfde waarden belangrijk vinden 
en daar verwijst de ondertitel van 
het boek naar, nl. Vlaams, sociaal en 
zorgzaam. En daarnaast bindt ons 
natuurlijk ook de liefde voor Brussel.

Iedereen is van harte welkom  
op de boekvoorstelling  

‘Over generaties’.  
Op donderdag  

19 mei 2022 om 19.30 uur in GC 
Nohva, Peter Benoitplein 22 
 in Neder-Over-Heembeek.  

Inschrijven bij mpq@skynet.be. 
Het boek zal speciaal voor deze 

avond verkrijgbaar zijn  
met een korting van 25%.
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Patje, kan je je jeugd in deze tuin-
wijk beschrijven?

Ik ben geboren in 1960 als voorlaat-
ste van 5 kinderen van Clothilde en 
Sylvain. Ons mama kwam uit Brusse-
gem en ons papa was een echte ket. 
Mijn oudste broer was 12 jaar ouder 
dan ik, mijn jongste broer 2 jaar 
jonger. Eerst woonden we met ons 
gezinnetje in de Molenstraat in La-
ken, maar dankzij de steun van Rika 
Steyaert, zo ging dat toen, konden 
we een sociale woning krijgen met 
een heuse tuin. Wat een zaligheid 
was dat. Van mijn 4 jaar tot mijn 
27ste, toen ik huwde, heb ik in de 
Paul Jansonstraat mogen wonen. 

Wat voor een buurt was deze tuinwijk?

Het was de eerste tuinwijk in Brus-
sel. Een tiental eengezinswoningen 
in het groen tussen de Paul Janson-

straat en de Romeinse steenweg. 
Elk met een ruime tuin. Er woonden 
gezinnen met veel kinderen. Voor 
ons als kind was het een droom om 
hier te mogen opgroeien. Met alle 
kinderen speelden we samen. Het 
was een toffe wijk. Er was veel leute 
en veel leven. In die tijd leefden er 
nog veel Vlamingen op de Mutsaard. 
Zeker 50% sprak Nederlands. Maar 
toch waren we toen al les sales 
Flamands. Er was toen weinig diver-
siteit. 

50 meter verder in onze straat be-
vonden zich de Nederlandstalige 
buurtscholen. Je had Maria Assump-
ta en ook Kristus Koning. De kerk 
was toen ook in de Paul Janson. En 
onder de kerk was de parochiezaal 
De Kring. Er was altijd leven in de 
brouwerij. De nonnetjes deden veel 
voor de wijk. Er waren veel vereni-
gingen, er werd gefeest en het bruis-
te van de activiteiten.

Mama Clothilde was een begrip in 
de wijk. Ze werkte bij Hulet, Porce-
laines de Bruxelles. Dat was bij de 
francofone bourgeoisie van Brussel. 
Papa Sylvain werkte bij Vander Go-
ten en nadien in de bouw. Hij heeft 
nog mee de Expo 58 opgebouwd. 

Ikzelf was als meisje misdienaar 
bij pastoor Pol François. Clothilde 
werkte ook mee in De Kring. Ze 
deed er de bar. Ze werkte ook mee 
als vrijwilligster in de keuken van 
de Kristus Koningschool. Ze was ook 
heel actief in de KAV. Sylvain zat in 
de KWB en de KBG. Hij en zijn vriend 
Gaston waren graag geziene men-
sen. Ze waren heel actief in de wijk. 
Ook in de eerste Sociaal-Culturele 
Raad waren ze betrokken en namen 
ze verantwoordelijkheid op. Samen 
met o.a. de Chiro en ’t Mutske orga-
niseerden ze mee de carnavalstoet 
op de Mutsaard. 

100 JAAR 
TUINWIJKEN IN BRUSSEL

N.a.v. de 100ste verjaardag van de tuinwijken in Brussel hebben we Patricia Ceulemans  
geïnterviewd. Pat is opgegroeid in de tuinwijk van de Lakense Haard aan de Paul Jansonstraat nr. 8   

in de Mutsaardwijk. De eerste en oudste tuinwijk in Brussel.

Guy en Patricia Ceulemans  
in de voortuin (1965)

Patricia in de tuin -  
eerste communie in 1965

De kinderen van Sylvain en Clotilde Ceulemans  
Guy en Patricia in de tuinwijk Mutsaard
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Hoe was de woning zelf? Herinner je 
je daar nog iets van?

Ja hoor, alsof het gisteren was! Ons 
huis was in slechte staat toen we er 
kwamen wonen. De muren waren 
niet behangen. De elektrische leidin-
gen zaten los. Er was geen douche 
en de wc was buiten. Papa heeft 
veel zelf geïnstalleerd. Zo hebben 
we een veranda gebouwd en in die 
veranda kwam een douche. Dat was 
pure luxe voor die tijd. In de tuin 
hadden we een groot kippenhok 
met vele kiekens. Onze buren wa-
ren mevrouw Coppens en Isidoor. 
Ze hadden ook veel kinderen. Ook 
de chauffeur van Michel Demaret 
woonde er. Voordien woonden in 
ons huisje 2 zussen met dochters. 
Ze hebben niet veel gedaan om het 
huis deftig te houden. Maar we wa-
ren gewoon blij met zoveel ruimte 
om te spelen en te wonen. 

Toen mijn ouders stierven heeft het 
huis lang leeggestaan. Sylvain is 
thuis gestorven in 2004. Ons mama 
heeft haar laatste jaren gelukkig 
doorgebracht in De Overbron en is 
in 2010 gestorven. Het huis heeft 
leeggestaan tot er een grondige 
renovatie doorgevoerd werd om de 
huizen aan te passen aan de nieuwe 
vereisten. 

Ik draag de schoonste herinneringen 
mee aan die tijd in de Paul Janson. 
De tuinwijk was zeker voor de grote 
gezinnen met kinderen een ware 
zegen.

Paul Jansonstraat na de bevrijding

WIEGWIJS –  
KIND EN GEZIN

VELE HANDEN GEVEN VEERKRACHT

Misschien doet de naam Wiegwijs nog niet meteen  
een belletje rinkelen, want tot voor kort heette de organisatie  

Kind en Preventie.

Samen met Kind en Gezin richt Wiegwijs consultatiebureaus in, waar zorg 
voor gezondheid centraal staat. In het consultatiebureau kan je terecht 
voor de opvolging van de ontwikkeling, groei en gezondheid van je kindje.  

Neder-Over-Heembeek is de afgelopen jaren erg veranderd.  Er komen 
veel nieuwe inwoners en jonge gezinnen bij.

Het consultatiebureau Kind en Gezin in de Frans Vekemansstraat werd 
bijgevolg te klein. Ook door de strengere normen inzake veiligheid moes-
ten wij op zoek naar een nieuwe locatie. Daarom is het consultatiebureau 
Kind en Gezin – Wiegwijs Neder-Over-Heembeek in november 2021 ver-
huisd.

Een ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen, waar allerhande activitei-
ten plaatsvinden en waar de jonge gezinnen zich in onze gemeenschap 
kunnen integreren, vonden wij in het multifunctioneel centrum ‘Lendrik’, 
Peter Benoitplein 22, in het Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus op de 
eerste verdieping (er is een lift).

In het gezellige lokaal ‘Zonnebloem’ zorgen vrijwilligers voor een warm 
onthaal en maken je wegwijs.  Zij staan ook in voor het meten en wegen 
van je kindje.  De arts en de verpleegkundige volgen je kindje op en die-
nen de nodige vaccinaties toe.

Wil je onze enthousiaste groep vrijwilligers op donderdag komen verster-
ken, dan kan je contact opnemen met Caroline Verheye (0479/71 62 99) of 
surf naar www.wiegwijs.be, via de knop ‘Vrijwilligers’ kan je je opgeven.



7

WZC De Overbron nam het voortouw 
om ook in Neder-Over-Heembeek een 
projectaanvraag in te dienen. Na een 
grondige buurtanalyse kwamen we 
tot de vaststelling dat vooral Neder-
landstalige 70+ers in onze wijk zich-
zelf uitgesloten en vervreemd voelen 
in hun eigen buurt. Deze doelgroep 
is vaak ook vereenzaamd en kan niet 
altijd terecht bij het overwegend 
Franstalige zorgaanbod.

Daar wil Zorgzaam Neder-Over- 
Heembeek iets aan doen. We gaan 
buurtbewoners opzoeken en met hen 
een warme babbel hebben. We zullen 
polsen naar waar echt nood aan is, 
maar evenzeer willen we de kracht 
van de buurtbewoners aanwenden 
om samen een meer zorgzame wijk 
te maken. Zo willen we aan buurtop-
bouw doen.

WZC De Overbron zal, i.s.m. GC Noh-
va, ook culturele activiteiten opzetten 
zodat er in de wijk ontmoetingsmo-
menten worden gecreëerd. Tevens 
pogen we de oudere Nederlandsta-
lige inwoners in contact te brengen 
met andere culturen en zo het weder-
zijds respect te versterken.

Zorgzaam Neder-Over-Heembeek zal 
de buurtbewoners ook met elkaar in 
contact proberen te brengen, zodat er 
een netwerk ontstaat van mensen die 
elkaar helpen en steunen. Zorgzaam 
Neder-Over-Heembeek wil ook de 
doelgroep van oudere Nederlandsta-
lige wijkbewoners in contact brengen 
met Nederlandstalige zorgverleners 
zoals Familiehulp, het LDC ADO Ica- 
rus en WZC De Overbron en met het 
boeiende Vlaamse verenigingsleven 
in Neder-Over-Heembeek. 

In het kader van Zorgzaam Ne-

der-Over-Heembeek wil WZC De 
Overbron zich ook opengooien en 
rechtstreeks dienstverlenend optre-
den naar de Nederlandstalige buurt-
bewoners. Naast de residentiële zorg 
wordt er ook een sterke buurtwerking 
ontwikkeld. Zo zal de mogelijkheid 
geboden worden om kwaliteitsvolle 
maaltijden te nuttigen in het woon-
zorgcentrum en dit voor heel sociale 
prijzen. Ook zal de wijk nog actiever 
uitgenodigd worden op het culturele 
aanbod dat ontwikkeld wordt. Daar 
Nederlandstalige medische en ver-
pleegkundige zorg in onze wijk een 
schaars goed wordt, zal ook daar van-
uit het WZC op ingezet worden.

Zorgzaam Neder-Over-Heembeek 

zal aanwezig zijn op de uitbreekmo-
menten die GC Nohva de volgende 
maanden organiseert in Mariëndaal, 
de Meudonstraat, op de Versailles-
feesten en op de Braderie. Noteer nog 
dat Zorgzaam Neder-Over-Heembeek 
jullie allen uitnodigt op het Zomerfes-
tival van De Overbron van 15 augus-
tus tot en met 21 augustus in de tuin 
van WZC De Overbron, Oorlogskrui-
senlaan 202.

Samen kunnen we van Ne-
der-Over-Heembeek een buurt maken 
waar mensen om elkaar geven!

Meer info kan je vinden op  
www.zorgenvoormorgen.be/zorg-
zamebuurten/nederoverheembeek

ZORGZAAM NEDER-OVER-HEEMBEEK
Op initiatief van Vlaams Minister Wouter Beke werkte de Vlaamse Gemeenschap  een project uit  

om in heel Vlaanderen en Brussel Zorgzame Buurten te ontwikkelen. In Brussel ondersteunt,  
op voorstel van Collegelid Elke Van den Brandt, de VGC dit project.

Goed nieuws! Het sociaal restaurant is opnieuw geopend. 
Op vrijdag sluiten heel wat buurtbewoners hun activiteitenweek af  

met een heerlijke maaltijd. 

Soep, hoofdschotel, dessert en gratis karaf water op de tafel. 
Prijs: € 7,5

Inschrijven 7 dagen op voorhand.
Voor meer info over het Lokaal Dienstencentrum: 0471/200 131

Open van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 u.  
(woensdag vanaf 13.00 u.)

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum
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Culturele diversiteit

De Internationale Dag van de Cul-
turele Diversiteit valt ieder jaar op 
21 mei. Op deze dag wordt er aan-
dacht gevraagd voor de waarde van 
culturele diversiteit en het belang 
van een harmonieuze samenleving. 
Het ideale moment om ons onder 
te dompelen in andere culturen. We 
starten onze culturele reis tijdens de 
eerste week van mei. De moslimge-
meenschap viert het einde van de 
ramadan. En ook De Overbron feest 
mee! Tijdens de eerste week zul-
len we traditionele gerechtjes ma-
ken die worden geserveerd op het 
Suikerfeest. Wat zullen wij maken? 
Meerdere van onze bewoners kun-
nen lekkere soep maken dus de Ma-
rokkaanse Harira mag zeker niet 
ontbreken. De Turkse gemeenschap 
smult dan weer van Gözleme, deeg 
gevuld met spinazie en feta. Na het 
proeven van deze hartige gerech-
ten sluiten we onze week af met 
meskouta, een Marokkaanse cake, 
heerlijk in zijn eenvoud. Onze per-
soneelsleden die meededen aan de 
ramadan kijken er naar uit om van 
thuis nog andere lekkernijen mee te 
brengen en te delen met onze be-
woners. Natuurlijk speelt niet enkel 
voeding een belangrijke rol bij cul-
tuur. Daarom zal ons praatcafé de 
komende tijd gaan over geloofsover-
tuigingen en we beginnen bij de is-
lam. We nodigen ook ons personeel 
uit om meer te vertellen over de ei-
gen cultuur. Op onze filmnamidda-
gen zullen we kijken naar de reeks 
“Kinderen van de migratie”.  Onze 
zitdans zal gedanst worden op tradi-
tionele Marokkaanse muziek. En ook 

onze boeiende babbels, die steeds 
over muziek gaan, zullen dit onder-
werp behandelen. 

Mei is vrij – en daar wordt op ge-
klonken!

In mei denken we spontaan aan de 
Dag van de Arbeid. We hebben met 
z’n allen hard gewerkt aan het indij-
ken van een vijandig virus. En hard 
werken loont, want vanaf 4 mei zal 
de bar weer open zijn voor familie, 
vrienden en buurtbewoners. Vanaf 
1 mei mogen bezoekers ook buiten 
de barmomenten terug in de polyva-
lente zalen. Dit alles nog steeds met 
een mondmasker natuurlijk, want de 
veiligheid van onze bewoners staat 
nog altijd op de eerste plaats. 

De vogeltjes fluiten en wij hebben 
veel noten op onze zang 

Wist u dat muziek een positieve in-
vloed heeft op mensen met demen-
tie? Muziek kan bepaalde emoties 
oproepen en daarmee de gemoeds-
toestand positief beïnvloeden. Men-
sen met dementie kunnen vaak nog 
goed meezingen, terwijl ze aller-
lei andere zaken vergeten. Muziek 
ondersteunt op die manier het ge-
heugen. Verbinding maken met je 
naaste met dementie kan dus door 

samen naar muziek te luisteren. O.a. 
om deze reden heeft De Overbron 
een eigen muziektherapeut. Samen 
zingen, heeft op ons allemaal een 
positieve invloed. Vanaf juni zal mu-
ziek nog  belangrijker worden in het 
dagelijkse leven van De Overbron.  
En dat komt goed uit, want de zomer 
begint en elke zomer vraagt om een 
zomerhit! Niet alleen zetten we de 
eerste stappen om een eigen zang-
koor op te richten, De Overbron zal 
ook zelf een lied schrijven! Omdat 
de zomer meteen zon, strand en va-
kantie oproept, zullen onze culinaire 
creaties uit de Spaanse keuken ko-
men. Voor onze babbelactiviteiten en 
dansmomenten laten we ons ook in-
spireren door de Spaanse keuken. 

Zelfzorg is ook zorg

In het begin van de maand juni zal 
er een kledingverkoop doorgaan. 
Want de zomer vraagt om een nieu-
we garderobe. Om onszelf nog extra 
te verwennen, zullen we onze eigen 
gezichtscrème maken, zodat onze 
huid zeker niet uitdroogt. Omdat we 
gelukkig kunnen worden van herin-
neringen ophalen, zullen we remi-
nisceren over het thema zomer en 
vakantie. Hierna volgt er nog een 
zomerquiz. 

WOONZORGCENTRUM  
DE OVERBRON

Zorg dragen voor elkaar – klinkt als muziek in onze oren.
Zorg, verbinding en muziek. Drie thema’s die van groot belang zijn  

in De Overbron.  

TIPS?
Heb je als buurtbewoner nog vragen of deel je graag tips voor onze ac-
tiviteiten over je eigen cultuur of wil je misschien wel voorwerpen, mu-

ziek, voeding die eigen zijn aan je cultuur komen brengen? Neem gerust 
contact op met animatie@deoverbron.be.
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WEGGOOIEN? NOOIT MEER!

REPAIR CAFE  
NEDER-OVER-
HEEMBEEK

Een Repair Café is een tijdelijk ate-
lier waar je textiel, klein elektro, 
fietsen, pc’s, smartphones of tablets 
kan (laten) herstellen. Je leert zelf 
veel bij, omdat je samen met des-
kundige reparateurs herstelt. De 
herstellingen zijn gratis, maar je 
betaalt wel eventuele nieuwe ver-
vangstukken. 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 bab-
beltje doen met je buren. 

Iedereen welkom op de volgende 
zondagen in mei en juni: 
29 mei en 26 juni  
van 14.00 tot 17.00 u

Buurthuis Nachtegaal, Nachtegaals-
weg 18, 1120 NOH  
(de coronavoorschriften zijn van 
toepassing: maskers, enz.)

Repair Café NOH is op zoek naar:

• reparateurs ‘klein elektro’ (be-
roepsmensen zijn welkom, maar 
handige knutselaars met hun 
gereedschap en hun jarenlange 
ervaring (!) eveneens);

• vrijwilligers  voor de afdeling ‘Snit 
en Naad’.  

CONTACT: 
nadine.truggelaar@lmdq.be
of tel. 02/268 33 29

PATRICIA, BEDANKT  
VOOR DE PRACHTIGE JAREN  
EN GENIET VAN JE PENSIOEN!
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Terug 8 mei: vertrek om 06.00 u. 
aan de Basiliek en aankomst in Ne-
der-Over-Heembeek rond 18.00 u.
Gratis avondmaal voor de voetgan-
gers om 18.00 u.
Speciale bedevaartbus: vertrek op 
zaterdag 7 mei 14.30u aan de kerk 
en om 14.45 u. aan de kerk Christus 
Koning.
17.00 u.: eucharistieviering in de 
Basiliek
Koffietafel in ‘Sint Jozef’ van 19.00 
tot 20.00 u.
Prijs: 1 dag = €15, 2 dagen = €30
Inschrijving: in de kerk op zondag  
24 april en zondag 1 mei 2022
of op afspraak
INFO: bij Cathy Buyse 0490 43 19 42 
en Daniël Sterckx 0476 70 54 88

FEMMA  
WERELDVROUWEN
FEMMA WERELDVROUWEN 
ONTMOET BRUSSEL! 
Het wordt een boeiend en inspire-
rend moment om elkaar terug te 
zien, ervaringen uit te wisselen met 
het personeel van Femma Wereld-
vrouwen en onder elkaar.  
Het namiddag- en avondprogramma 
is hetzelfde, zodat jullie het moment 
kunnen uitkiezen, dat jullie het bes-
te past. Tijdens de uitwisselingsmo-
menten nemen wij tijd om andere 
groepen in het Brusselse en elkaar 
als vrijwilligers te leren kennen.
Er kan tevens een workshop van 
de Academie gevolgd worden. De 
Academie is onderdeel van het pro-
gramma. 
In De Academie draait alles rond 
talenten en passie: hoe kan jij jouw 
talenten inzetten om zelf workshops 
te begeleiden?
Steeds meer vrijwilligers met talen-
ten begeleiden workshops in eigen 
groep en soms ook in naburige 
groepen. En dat vinden wij fantas-
tisch. Ben jij creatief? Houd jij van 
handwerk? Of houd je van een goed 

VERENIGINGSNIEUWS MEI-JUNI 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
Datum: op 8, 15, 22 en 29 mei en op 
5 en 19 juni
INFO: Wil je graag eens proberen? 
Gelieve dan eerst contact op te ne-
men met Margaux: 0493 77 59 73 of 
Kaat: 0498 34 74 90 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 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
Kom zeker met ons kennismaken.
Plaats: Lendrik, Peter Benoitplein 22, 
1120 NOH 
Datum: op woensdag 4 mei en op 
woensdag 1 juni, telkens van 14.00 
tot 17.00 u.
INFO: christiane.crampe@hotmail.
com of 02 268 37 54

GEZINSBOND
DE DOOS VAN PANDORA 
(I.S.M. KWB NOH) 
Een spannend spel waarin samen-
werking, stressbestendigheid en 
logisch nadenken essentieel zijn.
Kom je mee de code kraken en de 
kist openen? Er zijn 3 kisten beschik-
baar. Doelpubliek: +16 en volwas-
senen. 
Datum: zondag 26 juni 2022 om 
10.30-12.30 u.; 13.00-15.00 u.;  
15.30-17.30 u.; 18.00-20.00 u.
Plaats: ’t Hiembeiks Kotteer,  
Frans Vekemansstraat 131, NOH
Prijs: gratis
Inschrijving: verplicht via e-mail op 
gezinsbondnoh@hotmail.com en 
reserveer een tijdslot met maximum 
6 personen per kist

DE BROEDERSCHAP  
VAN SCHERPENHEUVEL 
NEDER-OVER-HEEMBEEK 
VZW 
147STE BEDEVAART NAAR 
SCHERPENHEUVEL  
OP 7 EN 8 MEI
7 mei: vertrek om 04.30 u. aan de 
kerk van Neder-Over-Heembeek en 
aankomst in Scherpenheuvel rond 
17.00 u.



gesprek en vind je het fijn om met 
vrouwen ervaringen te delen? 
Je wil jouw kennis en passie graag 
overbrengen naar anderen maar je 
weet niet goed hoe eraan te begin-
nen?
We zetten jou graag op weg in De 
Academie!
Hoe werkt het?
- Je kiest een workshop uit die bij 

jouw talent past en tijdens de op-
leiding legt een deskundige les-
geefster jou alles van A tot Z uit.

- In De Academie krijg je massa’s 
tips en voorbeelden van een les-
geefster.  

- Je leert met jouw talent aan de 
slag gaan, zodat je zelf een work-
shop over jouw hobby of passie 
kan geven. 

- De workshops zijn demonstraties 
met voldoende ruimte om vragen 
te stellen en te oefenen.

- Je ontvangt tijdens de opleiding 
de nodige handleidingen in papie-
ren versie. 

- De Academie is voor vrijwilligers 
van Femma Wereldvrouwen en is 
gratis.

Welke workshops kan je volgen?
- Pyrografie (Houtbranden). Dit is 

een doe-het-zelf workshop.
- Handtas met raffia. Dit is een 

handwerk workshop.
- Praatcafé, zelfzorg hoe doe je dat? 

Dit is een gespreksmethodiek.
Datum: donderdag 5 mei 2022;  
namiddag van 10.00-17.00 u. en 
avond van 19.00-21.30 u.
Plaats: Algemeen secretariaat  
Femma Wereldvrouwen,  
Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel
Prijs: gratis
Inschrijving: via www.femma.be/nl/
deacademie. Apart inschrijven voor 
de workshop en aangeven welke 
workshop je aan de Academie wil 
volgen. Ondervind je moeilijkheden 
bij het inschrijven, neem dan contact 
op Fadma Bellaghmouch:  
GSM 0477 98 38 79 of via mail  
Fadma.Bellaghmouch@femma.be 
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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 
Nohva 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 
opinie geven, mails schrijven, een 
klacht formuleren en teksten begrij-
pen. 
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 secretariaat van  
CVO Semper: Grimbergsesteenweg 
177, 1853 Strombeek. 
MEER INFO?  
www.cvosemper.be, 02/267 35 15 of 
strombeek@cvosemper.be  

WZC De Overbron vzw
Bezoek ons op 15 mei tussen 14.00 – 17.00 u.

Een huis waar het goed wonen, leven en werken is. Het bestaat!
– rondleidingen doorheen ons WZC: meer informatie over de types ka-

mers, dagelijkse activiteiten, onze dienstverlening…

– activiteiten: fototentoonstelling, volksspelen, springkasteel, muzikaal 
optreden in de tuin

– een hapje en een drankje

WZC De Overbron vzw
Oorlogskruisenlaan 202 - 1120 Neder-Over-Heembeek
02/266.12.12 - info@deoverbron.be - https://www.deoverbron.be
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LIVING EN VILLE

Living en Ville heeft voor jou weer 
heel wat in petto deze zomer! Ontdek 
alle activiteiten via www.facebook.
com/livingenville. De activiteiten van 
Living en Ville zijn altijd gratis en 
vinden meestal plaats op het Peter 
Benoitplein, tenzij anders vermeld. 

Voor activiteiten met beperkte plaat-
sen is inschrijven verplicht.

OVERZICHT MEI

ZO 15 MEI 
08.30-13.30 u. Balade Brocante (NOH 
en Mutsaard)
Inschrijven als verkoper kan via  
baladebrocante@gmail.com.  
Deadline is 8 mei 2022.

WO 18 MEI 
14.00-15.00 u. Bibliotheken Racontent

ZO 22 MEI 
12.30-15.30 u. Cook & Eat

OVERZICHT JUNI

DO 2 JUNI 
10.00-12.00 u. Petit play 

ZO 12 JUNI 
08.30-13.30 u. Brocante op het plein
10.00-12.00 u. NOH for Climate
12.30-15.30 u. Cook & Eat

WOE 29 JUNI 
13.30-16.30 u. Brocante op het plein
14.00-15.00 u. Bibliotheken Racontent
14.00-17.00 u. Buurtpensioen
14.00-16.00 u. Couture DIY

VERENIGINGENFEEST BUURT
AAN DE BEURT

De verenigingen komen naar je toe. 
Ontdek wat er allemaal te beleven is 
in Heembeek-Mutsaard. Met randani-
matie voor jong en oud. Telkens van 
14.00 - 17.00 u.

Zaterdag 14 mei: Mariëndaal voor 
zaal Mariënsteen 
Zondag 22 mei: Meudonstraat Chalet 
Gilde 
Zaterdag 25 juni: Versaillesfeest

SPEELWEKEN ZOMER

Sport, spel, dans of liever iets crea-
tiefs? Tijdens de speelweken beleef je 
het bij GC Nohva! 

Speelweek 1:  
4 – 8 juli van 09.00-16.00 u.

Speelweek 2:  
12 – 15 juli van 09.00-16.00 u. 
GC Nohva, Peter Benoitplein 22 te 
Neder-Over-Heembeek

Prijs: 70,- euro/week. Kansentarief en 
gezinskorting mogelijk.

Info en inschrijvingen via  
www.gcnohva.be/activiteiten/speel-
weken of aan ons onthaal.

EXPO STAD DER TUINEN

Stad der Tuinen is een zoektocht naar 
de idealen waaruit 100 jaar geleden 
de tuinwijken ontstonden: kwaliteits-
vol leven en wonen in de stad met 
groen in de buurt. 

Het fotografencollectief Stadsbiogra-
fie Brussel brengt de Brusselse tuin-
wijken op een verfrissende manier 
in beeld en registreert zo een stukje 
bijna vergeten geschiedenis en heden 
van Brussel. 

Lendrik, Peter Benoitplein 22  
te Neder-Over-Heembeek 
Data: mei-juni 2022

TUINWIJKFEEST MARIËNDAAL

14 mei 2022 - 14.00 - 18.00 u 
Mariënsteen - Gratis 
https://www.brussel.be/100-jaar-tuin-
wijken-brussel

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - MEI-JUNI 2022

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


