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Editoriaal
Als deze U&S bij u in de bus valt, is de zomervakantie net begonnen. En die belooft 
veelbelovend te worden, want nu bijna alle COVID-19-maatregelen geschrapt zijn, 
kunnen we weer helemaal uit de bol gaan.

In deze editie nemen we afscheid van dokter Tambuyzer en dokter Bastaerts. Zij 
gaan beiden op welverdiend pensioen en blikken nog één keer terug. Wij danken hen 
voor hun decennialang engagement.

Van een heel andere orde is het interview met Lorens Huijsegoms. Hij heeft een fan-
tasyboek geschreven dat onlangs is uitgegeven. Hij spreekt met veel passie over wat 
schrijven voor hem betekent. 

Dat Heembeek-Mutsaard heel wat geëngageerde inwoners heeft, wisten we al na 
de overstromingen van vorige zomer toen een aantal inwoners in Wallonië gingen 
helpen. Nu in Oekraïne de oorlog volop woedt, hebben enkele Heembekenaren Oe-
kraïense vluchtelingen in huis opgenomen. Zij vertellen over hun ervaringen en waar 
ze zoal tegenaan lopen.

En zoals we aan het begin schreven: we kunnen weer helemaal uit de bol gaan met 
Living en Ville, het Zomerfestival van Zorgzaam NOH en WZC De Overbron, en na-
tuurlijk de Dolle Dorpsdagen, die na twee coronajaren, Heembeek weer op stelten 
gaan zetten.

We vestigen speciaal uw aandacht op de bevraging die bij deze U&S is gevoegd. 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. 

Zomersluiting GC Nohva van 16 juli tot en met 7 augustus 2022
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De dokters in koor: We zijn heel blij 
dat de opvolging verzekerd is. Ook 
de Nederlandstalige patiënten zullen 
op dezelfde locatie kunnen blijven 
langskomen in het Nederlands.

Wanneer zijn jullie in Heembeek 
begonnen?

Dr. Tambuyzer: Ik ben in 1980 ge-
start samen met dokter Benny Van 
Bruwaene. We kwamen in de plaats 
van dokter Lievens. Nog groen achter 
de oren, rechtstreeks van de universi-
teit van Leuven. Ik ben afkomstig van 
Weerde, maar woon nu in Grimber-
gen. Na 4 jaar stopte Benny  die naar 
de research ging en ik was heel blij 
dat Patrick Bastaerts zijn plaats wou 
innemen. Dat klikte en het klikt nog 
steeds heel goed ook met zijn toen-

malige verloofde Mieke die nu zijn 
echtgenote is. In 1990 zijn we ver-
huisd naar de locatie waar we nu nog 
altijd zitten, in de IJzerkruisenlaan 11.

Wat heeft jullie doen beslissen om 
te stoppen?

Dr. Tambuyzer: De leeftijd (67/65 
jaar), maar toch ook Covid-19. Dat 
sterkte ons in ons voornemen. We 
hebben drastisch onze manier van 
werken moeten aanpassen: na 40 
jaar moesten we plots witte jassen, 
maskers en handschoenen dragen. In 
het begin mochten de patiënten zelfs 
niet binnenkomen. We werden quasi 
verplicht om op afspraak te werken. 
En er kwam dan nog een lawine aan 
telefoons bij! Dat gerinkel staat maar 
niet stil. Gelukkig helpt Mieke ons 

(de echtgenote van dokter Bastaerts). 
Sommigen hebben van ons een krui-
denier gemaakt. Dan zeiden ze: ik zal 
mijn bestelling eens gaan plaatsen. 
Zie, van dat pilletje en van dat… Maar 
dat is wel een verantwoordelijkheid: 
je moet de patiënt ook zien. 

Dr. Bastaerts: Ik ben elke avond 
van 23.00 tot 1.00 u. bezig met mijn 
e-mails. Op de duur weegt dit wel. Er 
is een zekere druk bijgekomen die we 
niet meer konden vermijden.

Was het werken in Heembeek 
voordien al veranderd?

Dr. Bastaerts: Zeker. Er waren toen 
meer dokters voor een kleinere 
bevolking. Ook veel meer Neder-
landstalige dokters. Toen moest je 
je plaats als huisarts  veroveren. We 

DE DOKTERS STOPPEN,  
MAAR DE OPVOLGING IS VERZEKERD !

Begin juli stoppen de dokters Tambuyzer en Bastaerts. Ze gaan beiden op pensioen.  
Tijd om met hen een babbel te hebben.

INTERVIEW
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deden wachten tot ver in Brussel. Er 
werd bijna gevochten om de wacht 
te mogen doen. Nu hebben de dok-
ters patiënten genoeg. Na 2 jaar zijn 
er die een stop invoeren. Hierdoor 
wordt dokter zijn een 9-to-5-job, 
wat de levenskwaliteit van de artsen 
aanzienlijk verbetert. En dat heeft 
niets met de vervrouwelijking van 
het beroep te maken, want ook de 
mannelijke collega’s kunnen dit ap-
preciëren. En de organisatie van de 
wachtdienst is ook versoepeld met 
positieve gevolgen. Tot voor enkele 
jaren namen de meeste huisartsen ’s 
nachts nog de telefoon op. Maar nu 
schakelen we die ’s avonds ook door 
zoals de andere dokters. 

Hebben jullie Heembeek in al die 
jaren zien veranderen?

Dr. Tambuyzer: In Heembeek woont 
nu  veel meer volk ten opzichte van 
toen we begonnen. Het is hier volge-
bouwd, al wat groen was moest weg, 
dat vind ik zo spijtig, hè! Dat heeft de 
Stad Brussel heel slecht gedaan. Had-
den ze op meer plaatsen een speel-
tuin of een park aangelegd,… Maar 
nee, juist een fontein op het kerk-
plein. Dat is ook niet groen. Groen is 
iets dat ontspant, je hebt dat nodig. 
Er is ook de verfransing en vervreem-
ding. 

Dr. Bastaerts: Je ziet dat Heembeek 
minder aantrekkelijk is geworden 
voor jonge Vlamingen om hier te ko-
men wonen. Je merkt dat ook aan de 
Dolle Dorpsdagen op vrijdagavond. 
Vroeger kwamen de oud-Heembeke-
naren allemaal afgezakt, nu is dat al 
minder. 

In het begin hadden we nog de in-
druk dat we vertegenwoordigd waren 
in Brussel dankzij onder meer onze 
lokale politiekers. Als je hier woont, 
lijkt het nu dat je enkel maar passie-
ve inspraak hebt.  Vroeger kon je nog 
eens zeggen: maar allez, waar zijn ze 
mee bezig en je kon dat aan een po-
litieker kwijt zoals bijvoorbeeld een 
Manu De Rons, Carine Vyghen, Bert 
Anciaux of Christian Ceux. Nu voel je 

je machteloos, neem  nu bijvoorbeeld 
de aanleg van de tramlijn. Zowel het 
gegeven dat we een tram nodig heb-
ben als het tracé werd schijnbaar bo-
ven onze hoofden beslist, zonder dat 
we daarop enkele toch wel terechte 
opmerkingen konden geven. Alles 
werd daar ergens in Brussel beslist, 
maar het zijn wij, de plaatselijke in-
woners, die er toch dagdagelijks zul-
len moeten mee leven. Ook de recen-
te bouwwoede van de Stad Brussel 
gaat verder door in dezelfde stijl. 
Eerst werd elk stukje groen bebouwd 
en dan pas denken ze eraan dat die 
nieuwe inwoners ook kinderen zullen 
hebben die naar school moeten en 
dus beginnen ze dan pas met scholen 
bij te bouwen. 

Was er vroeger meer respect voor 
dokters?

Zeker, maar dit werkt langs twee 
kanten. Je moet ook zo niet meer 
letten op wat je zelf doet. Je kan zelf 
al eens iets gaan drinken in je eigen 
gemeente. 

Door het verminderde respect werkt 
dit tegen de patiënten zelf. Ze zoe-
ken alles op internet op en denken 
alles beter te weten dan jij. De men-
sen zijn ook onzekerder geworden 
daardoor. Ze komen naar hier om 
te zeggen dat ze al 3 weken koppijn 
hebben en zeggen dat ze op internet 
gelezen hebben dat ze een MRI moe-
ten hebben en komen hier om dat 
voorschrift vragen.

In het weekend laadden jullie de 
batterijen weer op?

Ja, zeker sinds we geen weekends 
meer doen! Vroeger werkten we ook 
op zaterdagvoormiddag en dan nog 
de wachten. Zeker tijdens de Co-
vid-19-periode was het leuk om eens 
in de natuur te kunnen gaan, toen we 
terug buiten mochten. Zonder masker 
gedurende 2 dagen: zalig! Al had het 
masker ook het voordeel dat er veel 
minder griep was. In de herfst zal het 
masker waarschijnlijk terugkomen.

En wat biedt de toekomst voor 
jullie?

Vrije tijd! We weten wat we niet meer 
gaan hebben: de vele telefoons. 

Dr. Tambuyzer: Ik wil mij in het begin 
niet binden. Misschien een cursus vol-
gen, mij engageren voor iets. Maar ik 
wil eerst het gevoel hebben dat niets 
moet. Ik verhuis naar de Kempen, mij 
daar eerst integreren. In een bos wo-
nen, zie ik wel zitten. 

Dr. Bastaerts: Het zal niet in de medi-
sche sector zijn. Ik ga voor een groot 
deel in de Ardennen wonen, waar ik 
me in het plaatselijke leven zal pro-
beren in te leven. 

Hebben jullie anekdotes meege-
maakt waarvan je zegt : dat zal ik 
nooit vergeten?

Ja, veel maar dat gaan we voor ons 
houden, hè! (lachen hartelijk)

Mogen we jullie in naam van de ge-
meenschap van Heembeek bedan-
ken voor jullie jarenlange inzet. Dat 
was geen beroep, maar een roeping 
die jullie hadden.

Dr. Tambuyzer: We hebben altijd ons 
best gedaan, maar soms moet je ook 
grenzen durven trekken. Daar zullen 
er wel bij geweest zijn die zullen ge-
zegd hebben: amai dat is een vieze. 
Maar dat hoort erbij. 

Dr. Bastaerts: Grenzen trekken, is 
soms moeilijk hé. In het weekend is 
het soms moeilijk om in je gemeente 
te gaan wandelen, je komt de men-
sen tegen en alleen al daardoor denk 
je aan hun problemen. 

We werken tot de laatste avond en 
de dag nadien begint de opvolger. De 
eerste begint in juli, de tweede in de-
cember. Het zijn er 2 die willen wer-
ken en dat is heel plezant. Onze pati-
enten zullen in goede handen zijn.
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Het gezin van Jan Ramboer uit de 
Gemenebeemdenstraat overwoog al 
eerder om vluchtelingen op te van-
gen. Nu beide kinderen in Nederland 
studeren en Jans vrouw tijdelijk in 
Spanje werkt, meldde Jan zich aan. 
Hij bezocht verschillende socialeme-
diakanalen, waardoor er plots twee 
aanvragen tegelijk binnenkwamen. 
Jan kreeg het niet over zijn hart te 
kiezen en, in overleg met vrouw en 
kinderen, besloten ze onderdak te 
bieden aan beide. ‘Het ja zeggen en 
de periode tot ze toekwamen, was het 
spannendste. Ik had nog nooit Oekra-
iners ontmoet. Wat ik merk, is dat ze 
vriendelijk, trots en dankbaar zijn. Ik 

leer veel bij over Oekraïne. Het is een 
rijke cultuur met veel mooie princi-
pes,’ getuigt Jan. Het gaat goed, en-
kel de frustratie over de paperassen 
zit hoog. Zelfs voor een doorwinterde 
hoogopgeleide Brusselaar is het zoe-
ken en wroeten om de weg te vinden. 
‘Er is geen enkele website met een 
duidelijk stappenplan en alle nodi-
ge informatie. Vaak stoot je op info 
voor Vlaanderen en Wallonië die niet 
geldt voor Brussel. Dit is onmogelijk 
voor nieuwkomers zonder netwerk,’ 
zegt Jan met enige frustratie.

Bij de familie Ramboer verblijven 
twee jonge broers en een moeder 

met haar zwangere dochter en haar 
15-jarige zoon. De drie vaders vech-
ten in Oekraïne. De mama met zoon 
en dochter is op zoek naar een ap-
partement, wat niet makkelijk te vin-
den is door hun beperkt budget. Brus-
sel blijkt onhaalbaar, ze verkennen 
nu de randgemeenten. Met de twee 
broers, 15 en 21 jaar, is afgesproken 
dat ze tot het einde van de oorlog 
bij Jan blijven. Zij woonden met hun 
papa vlakbij de grens met Moldavië 
en waren het land uit meteen nadat 
de oorlog uitbrak. De jongeren spre-
ken een beetje Engels wat de com-
municatie vergemakkelijkt.

Daniëlle Leplat en Jacqueline 
Desprets van de groepshuisvesting 
Ithaca op de Kluisberg spreken al 
enkele woordjes Oekraïens. Zij delen 
verder geen taal met hun gasten. 
Daniëlle nam, in samenspraak met 
de bewoners, het initiatief om een 
leegstaand appartement voor drie 
maanden aan te bieden. Ze kreeg 
meerdere voorstellen via Nataliya 
Chepurenko, een Oekraïense die al 
langer in Neder-Over-Heembeek 
woont. Initieel was de komst van 2 
mama’s met baby’s en kinderen aan-
gekondigd. Daniëlle en Jacqueline 
verzamelden, via het hulpcircuit dat 
deze dames opbouwden voor de 
overstroomde gebieden in Luik, alle 
nodige kinder- en babygerief. De 
mama’s kwamen echter niet, maar 
er kwam een nieuw voorstel om een 
man, een vrouw van 30 jaar, een 
dochter en een kat op te vangen. In 
24 uur werd het appartement herin-
gericht maar opnieuw liep het anders 
dan verwacht.  Er kwamen een man, 

OPVANG OEKRAÏNERS  
IN HEEMBEEK-MUTSAARD

ADO Icarus en GC Nohva nodigden Oekraïners die in Heembeek-Mutsaard onderdak vonden,  
samen met hun gastgezinnen, uit voor een kennismaking en een pannenkoek. Jan, Jacqueline, 
 Daniëlle en Guillemette vertelden op 25 mei hoe zij betrokken raakten en wat het met hen doet.

Jan met Oekraïense mama, dochter en zoon
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een vrouw met haar zoon en een 
kat. De man is reeds vertrokken naar 
Israël waar zijn dochters wonen. De 
vrouw en haar zoon genieten van 
een appartement dat de bewoners 
van Ithaca hen aangeboden hebben. 
Vanaf juli zullen zij het appartement 
huren tot de oorlog voorbij is zonder 
dat van hen hetzelfde samenlevings-
engagement gevraagd wordt als van 
de andere bewoners van het Abbey-
fieldhuis Ithaca. Bij Le Potelier kon 
de zoon met een mentale beperking 
deelnemen aan een dagactiviteit, dit 
was een openbaring voor hem. Zij 
ervaren echter dezelfde stress als 
de gasten van Jan. De deadline voor 
erkenning en dus verdere uitkering is 
voor dit weekend en ze hebben geen 
idee of het in orde komt.

Sonia, de aanwezige vertaalster, 
legt aan de aanwezige Oekraïners 
uit dat de gastgezinnen doen wat 
ze kunnen om hun papieren tijdig in 
orde te krijgen. Hopelijk kan de ad-
ministratie volgen. Mocht dat niet het 
geval zijn, onderneemt Jan verdere 
stappen, want het knaagt te hard aan 
zijn rechtvaardigheidsgevoel om te 
aanvaarden dat deze vluchtelingen 
mogelijks het slachtoffer worden van 
de traagheid van de papiermolen. 

Bij Guillemette D’Oultremont ston-
den eveneens enkele kamers vrij 
doordat de oudsten van de vijf kin-
deren het huis uit zijn. En ook Guil-
lemette kreeg net als Jan en Ithaca 
geen reactie op haar aanmelding 
bij de Stad Brussel, maar vond via 
een andere Oekraïense familie een 
match. Op 11 april betrok een mama 
met haar twee kinderen van 8 en 
6 jaar de bovenste verdieping van 
het grote huis in Kraatveld. Doordat 

de twee gezinnen op andere uren 
eten, wordt de keuken beurtelings 
gebruikt. Guillemette en haar gezin 
verhuizen echter deze zomer, waar-
door de Oekraïners niet lang meer 
kunnen blijven. De kinderen kunnen 
gelukkig hun schooljaar afmaken 
in de St-Nicolas-school die, net als 
andere scholen in Neder-Over-Heem-
beek, de Oekraïense kinderen met 
open armen ontvangt. 

Ook alle kinderen van de 6 families 
die flats huren in het woonzorgcen-
trum De Wand vonden plaats in een 
school in de buurt en leren hun eer-
ste woorden Nederlands en/of Frans. 
En dat zal van pas komen, want de 
taalbarrière is groot. Al zitten de 25 
Oekraïners goed in De Wand en heb-
ben ze veel aan elkaar, de angst en 
afschuw voor wat zich thuis afspeelt 
is groot.

Bij alle gastgezinnen overheerst het 
goede gevoel dat ze iets kunnen 
betekenen in een afschuwelijke 
context van machteloosheid, waar-
door mensen worden ontheemd, 
prijzen stijgen, hongersnoden worden 
veroorzaakt, mannen gedwongen 
worden de wapens op te nemen en 
gezinnen uit elkaar gerukt worden. 
De nieuwkomers kennen nu alvast 
de weg naar Lendrik en weten dat ze 
daar altijd welkom zijn.

Ithacabewoners met Oekraïense mama (midden) en zoon (links)

Guillemette (rechts achteraan) met Oekraïense mama en kinderen
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Kan je jouw boek eens kort  
omschrijven?

Het is een fictieboek dat de Griek-
se mythologie en de moderne tijd 
met elkaar verweeft. Het hoofdper-
sonage, Lars Spurius, ontwaakt de 
Griekse Goden en wordt door hen 
op queeste gestuurd. Op die quees-
te beleeft hij tal van avonturen en 
moet hij het samen met zijn vrien-
den opnemen tegen verschillende 
monsters. Het doelpubliek van het 
boek zijn twaalf- tot zestienjari-
gen, maar het is interessant voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de 
Griekse mythologie, omdat het een 
unieke inkijk biedt in de complexe 
verhalen. 

Heeft het boek ook een link met 
Heembeek en/of Mutsaard?

De inhoud heeft geen directe link 
met Neder-Over-Heembeek, maar 
het spreekt natuurlijk wel voor zich 
dat ik tientallen, misschien wel hon-
derden uren aan dat boek heb ge-
werkt in Neder-Over-Heembeek. 
Zowel thuis als in verschillende ca-
fés en restaurants heb ik aan dat 
boek gewerkt. De goesting in het 
schrijven heb ik gevonden op het 
Jan-Van-Ruusbroeckollege in Laken. 
Daar was destijds een leesmarathon 
of iets dergelijks en dankzij gemoti-
veerde leerkrachten raakte ik hele-
maal in de ban van de Griekse my-
thologie en het schrijven op zich. 

Hoe lang ben je al bezig met schrij-
ven?

Ik begon op mijn twaalf of dertien 
jaar, in 2013, met experimenteren. Ik 
schreef wat verhaaltjes hier en daar. 

Maar toen ik zestien of zeventien 
was, ben ik echt aan een volwaardi-
ge roman beginnen schrijven . 

Hoe komt een tiener er in godsnaam 
op om boeken te schrijven? 

Goh, ik las vroeger heel graag boe-
ken en ik verslond er soms meerde-
re per week. Ik was een grote fan 
van de Griekse mythologie, maar de 
boeken daarover waren en zijn zeer 
beperkt. Dus ging ik zelf aan het 
fantaseren en begon ik te schrijven. 
Maar er is ook een tweede reden. Ik 
ben een liefhebber van fantasyboe-
ken, maar ook van de Nederlandse 
taal. Dus naarmate ik ouder werd, 
zocht ik naar Nederlandstalige (en 
liefst Vlaamse) schrijvers die fan-
tasyboeken uitbrachten. Ook hier 
was de keuze beperkt, dus voelde ik 
me steeds meer gesterkt dat er hier 
mogelijkheden lagen. 

Vergt dat schrijven veel tijd?

Dat is afhankelijk van het moment 
zelf. Heb ik veel inspiratie, dan 
schrijf ik soms een hele avond en 
een dag. Maar soms heb ik ook een 
hele maand geen goesting om te 
schrijven en dan blijft het wat lig-
gen. Soms heb ik gewoonweg geen 
tijd, want ik heb een druk leven 
naast het schrijven. Ik ben zelf stu-
dent, ben met vrienden een jeugd-
huis (JH De Duif) aan het oprichten 
in Strombeek-Bever, werk mee in 
de jeugdhuizen van Grimbergen (JH 
Rafiki) en Beigem (JH ’t Stoveke), 
ben secretaris van de Jeugdraad in 
Grimbergen en speel voetbal bij Vier 
Armen Nieuwenrode. Ik gebruik het 
schrijven puur als 
ontspanning en 
om mijn creativi-
teit los te laten. 

Wat zijn jouw 
doelen als schrij-
ver?

Echte doelen heb 
ik niet echt. Ik 
hoop gewoon dat 
het plezier in het schrijven blijft, dat 
is het belangrijkste. Maar begrijp 
me niet verkeerd, ik ben ongeloof-
lijk trots dat mijn roman uitgegeven 
wordt! Dit is iets waar ik al even van 
droom. Maar zoals ik daarnet zei, 
gebruik ik het schrijven puur als ont-
spanning en om mijn eigen creativi-
teit los te laten. 

Hoe is de publicatie van jouw boek 
tot stand gekomen?

Ik had het verhaal afgewerkt, mijn 
mentor had het ook al een paar 

OUD-HEEMBEKENAAR  
BRENGT BOEK UIT

Lorens Huijsegoms (21) was bijna twintig jaar lang inwoner van Neder-Over-Heembeek.  
Tijdens die periode werkte hij jarenlang aan een boek. En nu wordt zijn debuutroman, Erkenning,  

uitgebracht door uitgeverij Boekscout. Wij gingen bij Lorens op gesprek. 

“Dankzij gemotiveerde 
leerkrachten raakte  
ik helemaal in de ban  
van de Griekse  
mythologie en het  
schrijven op zich.”

INTERVIEW
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WEGGOOIEN? NOOIT MEER!

keer doorgenomen en naar ons ge-
voel was het afgerond. Ik heb dan 
mijn manuscript naar de uitgeverij 

opgestuurd en 
daar was men 
enthousiast over 
het manuscript. 
We hebben dan 
samen een da-
tum vastgelegd 
waarop het boek 
zou uitkomen. Ik 
haalde de laatste 
foutjes eruit en 
zocht een co-
verfoto. De uit-

geverij maakte dan het binnen- en 
buitenwerk af. Op 22 april 2022 was 
dan de dag dat mijn boek uitkwam. 

Blijft het bij de publicatie van jouw 
debuutroman of mogen we nog boe-
ken verwachten?

Je weet dat natuurlijk nooit zeker, 
maar het is wel de bedoeling dat er 
nog een vervolg komt op ‘Erkenning, 
de Griekse mythologie komt tot le-
ven met Lars Spurius’. Daar ben ik 
momenteel al mee bezig en dat gaat 
goed vooruit. Andere plannen zijn er 
voorlopig niet. 

Hoe kunnen de Heembekenaars 
jouw boek kopen?

Daar zijn verschillende opties voor. 
Een eerste optie is om het boek bij 

mijzelf te bestellen. Een tweede op-
tie is de website van de uitgeverij: je 
gaat naar www.boekscout.nl, klikt 
door op de webwinkel en zoekt het 
boek op. Het zal ook mogelijk zijn 
om het boek te bestellen in eender 
welke boekhandel. Dan wandel je 
de winkel binnen, vraag je om het 
boek te bestellen en kan je het daar 

even later afhalen. Er volgen nog ge-
sprekken om het in de fysieke boek-
handels zelf te plaatsen. 

De makkelijkste optie voor de 
Heembekenaars om het boek te ko-
pen, zal zijn om het af te halen bij 
GC Nohva of bij beenhouwerij  
Elsocht. 

“Ik gebruik het  
schrijven puur als  
ontspanning en om  
mijn creativiteit los  
te laten.” OP INITIATIEF VAN 'T HIEMBEIKS KOTTEER:

Optreden SMALL TALK 
OP ZONDAG 10 JULI OM 14.30 U. 

11 juli - Vlaanderen feest en natuurlijk vieren we in ’t Hiembeiks Kotteer 
mee en wel op 10 juli in samenwerking met GC Nohva en de Gezins-
bond NOH.

Kom vanaf 10.00 u. naar de overheerlijke brunch van de Gezinsbond 
NOH. Aansluitend bouwen we een feestje met het optreden van cover-
groep SMALL TALK.

Talk the talk en walk the walk met dit muzikale trio dat in het gezel-
schap van een ruime selectie covers fluitend van het ene naar het ande-
re feestje trekt. Deze muzikale driehoek met percussie, gitaar en vocals 
trakteert je op een originele akoestische set vol herwerkte nummers 
- afwisselend uptempo, intiem of bruisend van energie.

Malou, Niels en Tommy brengen jullie ongetwijfeld in de juiste sfeer 
met eigen gerechten uit de kookboeken van Dua Lipa, The Kooks, The 
Beatles, Madonna, Lady Gaga, … Niet teveel blabla, des te meer boem-
boem.

Top entertainment met een personal touch.

Allemaal welkom, ingang is gratis  
met dank aan de steun van Vlaanderen feest en GC Nohva.

REPAIR CAFE NEDER-OVER-HEEMBEEK

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen Repair Café-sessies.
Het volgende Repair Café vindt plaats op 25 september 2022,  

de laatste zondag van de maand. 

“Buurthuis Nachtegaal” Nachtegaalsweg, 18, 1120 NOH
Tel 02/2683329  •  Ilhame.mouttaqi@lmdq.be
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Kent u het Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus nog niet?
ADO Icarus ondersteunt niet enkel mensen met een beperking, wij zijn er 
ook voor senioren. Wij willen ervoor zorgen dat buurtbewoners zolang 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit doen wij via zorg op 
maat, buurtnetwerk, informatie & advies, ontspannings- en vormingsacti-
viteiten, sportactiviteiten, sociaal restaurant, pedicure, het aanbieden van 
vrijwilligerswerk en veel meer!

Kom eens langs voor een babbeltje, we leren je graag beter kennen! Je 
kan ook gratis onze tweemaandelijkse nieuwsbrief ontvangen. Bezoek of 
contacteer ons. 

LDC ADO Icarus - Peter Benoitplein 22, 1120 NOH - 0471/200 131  
onthaal.ldc@ado-icarus.be

Vriendenkring ADO Icarus Heembeek
Bedankt Neder-Over-Heembeek! Voor de 1.855.370 ingezamelde dopjes.  

Maar liefst 1.855.370 plastic dopjes werden tijdens de DOPJESMARATHON 
ingezameld. De meeste dopjes kwamen in de verzamelton van Residentie 
De Wilde Rozen terecht. Daar was het dan ook groot feest. De andere 
WZC kregen een mooie troostmand vol lekkers cadeau. Wij willen langs 
deze weg groot en klein oprecht danken voor hun bijdragen.  

Dit project kon gerealiseerd worden dankzij de steun van de Vrienden-
kring ADO Icarus Heembeek

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum

OPROEP 
VRIJWILLIGERS 
GC NOHVA

Dankzij ons team van  
vrijwilligers kunnen we ieder 
jaar fantastische dingen doen. 
Heb jij zin om ons team te  
komen versterken?

PROMOTEAM

GC Nohva organiseert, ondersteunt 
en promoot Nederlandstalige  
activiteiten in Heembeek-Mutsaard. 
Zet jij deze activiteiten graag mee in 
de kijker? Meld je dan snel aan  
voor ons promoteam!

Wat doet het promoteam als  
ambassadeur van GC Nohva?

• Posters en flyers verdelen. 

• Samen met ons een infostand  
bemannen.

BEGELEIDERS VOOR FILM EN 
VOORLEESMOMENTEN

Heb je iets met verhalen? Leid je 
kleuters en lagereschoolkinderen 
graag toe naar Nederlandstalige 
activiteiten? Dan kan je je steentje 
bijdragen als begeleider voor de 
maandelijkse filmvoorstellingen en 
voorleesuurtjes op woensdagnamid-
dag in Lendrik.

Wat doet de begeleider?

• Kinderen te voet ophalen en  
afzetten bij de naschoolse opvang 
van Nederlandstalige scholen in  
de buurt.

• Samen met de kinderen de film-
voorstelling of het voorleesuurtje 
bijwonen.

Heb je interesse 
voor één of meerdere van  
deze taken en  
ben je minimum 16 jaar?  
Stuur een mailtje naar  
Ann.Deraedt@gcnohva.be  
met je contactgegevens.
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In maart waren er reeds contacten 
gelegd met de seniorenclub Mariën-
borre waar het Erfgoedcafé uitzon-
derlijk zou plaatsvinden. Met dank 
aan Marc Boutsen van de diensten 
van de Stad Brussel.

Er was door het Lokaal Dienstencen-
trum ADO Icarus en GC Nohva veel 
publiciteit gemaakt, VGC-medewer-
kers hadden een flyer ontworpen 
die vrijwilligers van het dienstencen-
trum waren gaan flyeren in de wijk 
Mariëndaal. Tijdens de namiddag 
van 7 april was iedereen welkom in 
de seniorenclub Mariënborre om fo-
to’s en verhalen over het leven vroe-
ger in de tuinwijk te delen. 

Wonen in een tuinwijk is natuur-
lijk iets bijzonders! Dat vieren we 
dit jaar in Brussel met initiatie-
ven in verschillende gemeenten. 
Wat is er zo speciaal aan tuinwij-
ken? Na de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) werden overal in 
België woonwijken met tuintjes 
gebouwd. De bedoeling was om 
op die manier de grote woning-
nood op te lossen en om een 
betere wereld te bouwen. Nadien 
bleef de tuinwijk in België popu-
lair als urbanistisch model, ook 
in Neder-Over-Heembeek. Daar 
werd in 1955 onze wijk Mariën-
daal gebouwd.

De vrijwilligers van de Erfgoedbank 
Heembeek-Mutsaard zouden ter 
plaatse een digitale kopie van de 
foto’s maken en ze op de website 
www.erfgoedbankbrussel.be plaat-
sen. Achteraf mochten de bewoners 
dan de foto’s gewoon terug mee 
naar huis nemen

De namiddag begon gezellig. De 
vrijwilligers van het Erfgoedcafé 
Heembeek-Mutsaard waren voltal-
lig, er was voor taart en een drank-

je gezorgd. Bewoners van de wijk 
kwamen af met een schat aan foto’s, 
maar… we waren onze vriend Murphy 
vergeten… Onze scanner, die we met 
een wagen tot in de seniorenclub 
hadden gekregen, liet het afweten. 
Op geen enkele wijze kregen we 
hem terug aan de praat.

We zijn dan met de bewoners over-
eengekomen om de mooie foto’s 
mee te nemen en te scannen als de 
scanner genezen was en nadien te-
rug te komen om de foto’s aan de 
eigenaars terug te bezorgen en deze 
dan ook te becommentariëren voor 
de database erfgoedbank.brussel.

De vrijwilligers van het Erfgoedca-
fé zijn met vakantie in juli en augus-

tus, maar zijn er weer tijdens de Dolle 
Dorpsdagen. Tijdens de barbecue op 
zondag 28 augustus zal er een erf-
goedstand in de tent staan. Kom ze-
ker langs met foto’s of voor een bab-
bel. Wij zijn er van 11.00 tot 17.00 uur.

Vanaf september is er elke eerste en 
derde donderdagnamiddag van de 
maand weer Erfgoedcafé in de Len-
drik van 14.00 tot 16.00 uur. Onze vrij-
willigers verwelkomen u en scannen 
de foto’s (met de herstelde scanner) 
met plezier!

Stand Erfgoedcafé in de tent 
Dolle Dorpsdagen op zondag 28 
augustus van 11.00 tot 17.00 uur.

EERSTE ERFGOEDCAFÉ  
OP VERPLAATSING 7 APRIL 2022

Op 7 april was het dan zover. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Brusselse tuinwijken 
gingen we met het Erfgoedcafé voor de eerste keer op uitstap naar onze eigen tuinwijk Mariëndaal.
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Dol�e Dol�e       Dorpsda�en      Dorpsda�enDol�e Dol�e       Dorpsda�en      Dorpsda�en
2022

Dolle Dorpsdagen te Neder-Over-Heembeek: het verhaal

Ongeveer 50 jaar geleden waren kleinere festivals schering 
en inslag in bijna elk klein of groot dorp in ons Belgisch 
landje.

Bij Jeugdhuis De Klink en Chiro Heembeek ontstond het  
initiatief om ook Neder-Over-Heembeek op de kaart te  
zetten en bekend te maken in de omliggende gemeenten 
met een festival, georganiseerd door de Nederlandstalige 
inwoners en verenigingen van NOH. Zo ontstonden de 
 “Dolle DorpsDagen” (DDD).

De eerste jaren waren gloriejaren en waren de DDD’s  
zelfs verspreid over twee weekends.

Een eerste weekend met optredens van gekende bands en 
een tweede weekend met een grandioze superfuif in zaal 
Familia. Al gauw kwamen er in de dag sportieve en ludieke 
activiteiten bij en ook aan de jongeren werd gedacht.

Dolle dorpsdagen dus voor alle Heembekenaren en  
omwonenden.

Met het sluiten van JH De Klink, de Chiro die achteruitging 
en door de vele jonge gezinnen die wegtrokken uit NOH, 
werd de organisatie van de DDD’s een moeilijke zaak,  
vooral op het gebied van administratie, aanvragen, ...

Het gemeenschapscentrum, toen onder leiding van Jean Pol 
Van Steenberghe, beslist om mee aan de kar te trekken en 
met de hulp van zijn twee zonen en nog een paar Heem-
beekse “die hards” worden de DDD’s verder georganiseerd, 
maar beperkt tot een weekend. Tot op heden werken  
diverse Heembeekse organisaties en vrijwilligers mee aan 
de uitwerking van de Dolle Dorpsdagen.

Het weekend zelf kunnen de DDD’s rekenen op vrijwilligers  
die meehelpen bij alle activiteiten.

En zo komen we dus dit jaar aan een feesteditie.  
We hebben het even moeten uitstellen door corona, maar 
nu is het zover! Met trots kondigen we dit jaar de

45e EDITIE aan van de
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Dol�e Dol�e       Dorpsda�en      Dorpsda�enDol�e Dol�e       Dorpsda�en      Dorpsda�en

INFO: 02 268 20 82 -  WWW.FACEBOOK.COM/DOLLEDORPSDAGEN
Een organisatie van GC Nohva in samenwerking met het lokale verenigingsleven 

en met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Stad Brussel en VGC sportdienst

@ FEESTTENT 
PETER BENOITPLEIN

2022
         NEDER-OV ER-HEEMBEEK
VRIJDAG 26/08/2022

21u CONCERT: LES TRUTTES (COVERBAND)  
24u FUIF MET DJ  JOOST
ZATERDAG 27/08/2022

10-18u KUBB TORNOOI @ PETER BENOITPLEIN
14u SENIORENNAMIDDAG MET DE COLBY MUSIC BAND
18u  AMUSEMENTSBAR MET DJ SEPPOS
 TOFFE BABBELS, DIVERSE VOLKSSPELEN IN EEN NIEUW JASJE 
 EN LEUKE ACHTERGRONDMUZIEK

ZONDAG 28/08/2022

10u WANDELTOCHT DOOR HET GROENE NOH 
10u30 WIMPELLOOP (1,6KM) VOOR JONGEREN TOT 12 JAAR
11u CROSS COUNTRYLOOP (5 OF 10KM)
12u ELSOCHT'S FAMOUS BBQ
13U TOT 17U  DEATH RIDE VANUIT DE KERKTOREN (-12J 3€, +12J 5€)
14u30 THE BRUSSELS CONCERT BAND
16u REUZETAART 45e EDITIE DDD (VOOR ELK EEN STUKJE)

MAANDAG 29/08/2022

14u EEN EXTRAATJE: DE LANGSTE KOFFIE-KLASH 
 (GEZELLIG ONTMOETINGSMOMENT MET KOFFIE EN HAPJES)
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VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022 

vanaf 21.00 u. 

LES TRUTTES 
Oh My God!

Inderdaad, dit mag je nogmaals zeg-
gen, oh my god, want we starten onze 
45e editie van de Dolle Dorpsdagen 
met een spetter van formaat.
De beste Belgische coverband komt 
naar Heembeek om onze feesteditie 
op gang te trappen.

Les Truttes bestaan in 2021 zowaar 25 
jaar! VIJFENTWINTIG? Oh My God! Re-
den genoeg om dit uitgebreid met een 
heuse ‘Anniversary Tour’ te vieren!

Iedereen kent het verhaal van Les 
Truttes: in 1996 begonnen als een 
éénmalige grap en 25 jaar later uitge-
groeid tot dé gevestigde waarde in het 
club-, theater- en festivalcircuit. Met 
een ongeziene energie en overgave 
brengen ze een creatieve mix van mu-
ziek en spektakel, doorspekt met de 
nodige dosis humor en zelfrelativering.

Les Truttes zijn veel meer dan een 
band. Ze zijn een begrip, een ervaring, 
een party die niemand wil missen. Al 
25 jaar slagen ze erin om een publiek 
van alle leeftijden te verbinden tijdens 
die ene ‘true live-experience’!

The 25th Anniversary Tour is groots! 
Imposant! Feestelijk! Mega Fantas-
tisch! De reactie van het publiek was 
reeds vooraf juist ingeschat: ‘OH MY 
GOD!’

Dit mag je dus zeker niet missen. Ambi 
vanaf de eerste tot de laatste noot
Welkom dus op vrijdag 26 augustus 
vanaf 21.00 u. in onze feesttent op het 
Peter Benoitplein.

DJ JOOST

Maar na Les Truttes is onze avond nog 
niet voorbij, want dan vliegen we er 
nog stevig in met DJ JOOST (ook ge-
kend van Zebedeus).

Deze sympathieke man is reeds meer 
dan 40 jaar een virtuoos op zijn DJ-set 
en zorgt ervoor dat je gewoon niet 
kunt blijven stilstaan. Je voeten bewe-
gen automatisch mee op de beats van 
zijn muziek.

Hij kent alle genres, gaande van disco 
naar rock, new wave, … noem maar op.
Allen op de dansvloer dus!

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 

van 10.00 tot 18.00 u. 

KUBB-TORNOOI

@ feesttent Peter Benoitplein
KUBB, het zomerspel bij uitstek, werd 
volgens de legende al door de Vikingen 
gespeeld.
Overal in het land zie je kinderen en 
ouders met deze houten blokken op 
pleinen en in parken spelen.
In dit oude Zweedse spel worden hou-
ten blokken torens en ridders. Wie als 
eerste met een stok de koning omver-
gooit, wint het spel.
Stel jouw team samen, kom af en win 
het tornooi.
Een ploeg bestaat uit minimum 2 spe-
lers en maximum 6, maar ideaal is een 
ploeg van 3 spelers.
Deelname is gratis –  
Inschrijven ter plaatse om 10.00 u.,  
start tornooi 10.30 u.

vanaf 14.00 u. 
SENIOREN- 
NAMIDDAG MET DE 
COLBY MUSIC BAND

Wie houdt er niet van een gezellig 
feestje? Voor onze senioren voorzien 
we op zaterdagnamiddag een funmo-
ment met het optreden van de Colby 
Music Band.

Deze band bestaat uit 3 rasmuzikan-
ten, Pascal, Peter en Jan.

Zij brengen een groot repertoire be-
staande uit liedjes van de jaren ’60 tot 
nu (Vlaamse en Franse chansons, jazz, 
dixie, bekende covers, evergreens, 
schlagers, …).

Deze band brengt er de ambiance en 
sfeer in. Kom luisteren, genieten en 
meezingen.
Wij voorzien alvast de drankjes en 
koffie met taart.
Daarna hoef je echt nog niet haar huis 
te gaan en kan je nog rustig blijven 
nagenieten in onze gezellige 

vanaf 18.00 u 

AMUSEMENTSBAR 
met DJ Seppos

Vanaf 18.00 u. kan je er terecht voor 
toffe babbels, diverse volksspelen in 
een nieuw jasje, schaakinitiatie, darts 
en dit alles met leuke achtergrondmu-
ziek van DJ Seppos.

ZONDAG 28 AUGUSTUS 2022 

vanaf 10.00 u

SPORTHAPPENING 

Ook voor de sportievelingen voorzien 
we op zondag leuke activiteiten!
Om  10.00 u. start een WANDELING 
Wil je graag wat groene plekjes van 
Heembeek ontdekken, kom dan tegen 
10.00 u. naar het houten bord van 
Living en Ville voor de tent. Voorzie 
schoeisel, waarmee je onverharde 
wegen kan trotseren. Annemie en 
Hendrik nemen je voor ongeveer 6 km 
op sleeptouw. Je komt vast heel wat 
nieuwe dingen te weten.

Om 10.30 u. zijn de kleine rakkers aan 
de beurt met een WIMPELLOOP.

Lopertjes tot 12 jaar kunnen hun 
krachten meten op ons veilig groen 
parcours van 1,6 km.

Om 11.00 u. start de CROSS COUNTRY-
LOOP (5 of 10 km)

Voor onze 45e editie hebben we een 
totaal nieuw parcours voorzien, nog 
veiliger en nog meer in het groen. Laat 
je van je sportiefste kant zien en loop 
mee. 

Inschrijven voor de loopwedstrijd is 
gratis en doe je vanaf 10.00 u. onder 
het afdak van het Lendrik-gebouw, 
Peter Benoitplein 22.

In het Lendrik-gebouw is er mogelijk-
heid om je om te kleden en je spullen 
veilig achter te laten. Er zijn ook 2 
douches ter beschikking na het lopen.
De snelste lopers ontvangen een prijs. 

         NEDER-OV ER-HEEMBEEK
VRIJDAG 26/08/2022

21u CONCERT: LES TRUTTES (COVERBAND)  
24u FUIF MET DJ  JOOST
ZATERDAG 27/08/2022

10-18u KUBB TORNOOI @ PETER BENOITPLEIN
14u SENIORENNAMIDDAG MET DE COLBY MUSIC BAND
18u  AMUSEMENTSBAR MET DJ SEPPOS
 TOFFE BABBELS, DIVERSE VOLKSSPELEN IN EEN NIEUW JASJE 
 EN LEUKE ACHTERGRONDMUZIEK

ZONDAG 28/08/2022

10u WANDELTOCHT DOOR HET GROENE NOH 
10u30 WIMPELLOOP (1,6KM) VOOR JONGEREN TOT 12 JAAR
11u CROSS COUNTRYLOOP (5 OF 10KM)
12u ELSOCHT'S FAMOUS BBQ
13U TOT 17U  DEATH RIDE VANUIT DE KERKTOREN (-12J 3€, +12J 5€)
14u30 THE BRUSSELS CONCERT BAND
16u REUZETAART 45e EDITIE DDD (VOOR ELK EEN STUKJE)

MAANDAG 29/08/2022

14u EEN EXTRAATJE: DE LANGSTE KOFFIE-KLASH 
 (GEZELLIG ONTMOETINGSMOMENT MET KOFFIE EN HAPJES)
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Vanaf 13.00 u. giert de adrenaline 
door je aderen met onze DEATH RIDE.
Hou je van wat spanning? Dan moet je 
zeker onze Death Ride uitproberen.
Je vertrekt vanuit het hoogste venster 
van de kerktoren om te landen op het 
kerkplein. Sensatie verzekerd!
Deelnameprijs: 3€ voor jongeren tot 
12 jaar, 5€ voor +12-j

vanaf 12.00 u. 

ELSOCHT’s 
FAMOUS BBQ

Wat is er leuker dan op een zonnige 
zondagmiddag te genieten van een 
overheerlijke BBQ met een lekker 
drankje? Niets toch???

Schrijf dan alvast zondag 28 augustus 
in je agenda. Om duimen en vingers 
van af te likken.

Let op, we hebben maar een maxi- 
mumcapaciteit van 220 personen!  
Dus wees er zeker bij door op voor-
hand een BBQ-voorverkoopkaart aan 
te kopen. Die is nog goedkoper ook.

Voorverkoopkaarten zijn beschikbaar 
vanaf 1 juli op de volgende plaatsen:

- ’t Hiembeiks Kotteer –  
Frans Vekemansstraat 131

- GC Nohva – Peter Benoitplein 22 of 
via de website www.gcnohva.be

- Ado Icarus Heembeek –  
Peter Benoitplein 22

De prijs voor deze lekkere BBQ met 
telkens een groentenschaaltje:
- 2 stukken vlees: in voorverkoop 14€, 

ter plaatse 15€
- 3 stukken vlees: in voorverkoop 18€, 

ter plaatse 20€
Welkom en laat het smaken!

om 14.30 u.

THE BRUSSELS  
CONCERTBAND

The Brussels Concertband heeft zijn 
roots in het Brusselse Haren en repe-
teert sinds augustus 2021 in ’t Hiem-
beiks Kotteer. In december 1877 werd 
de muziekvereniging te Haren opge-
richt. De voornaamste betrachting van 
de stichters was: “Het bevorderen van 
de vriendschappelijke betrekkingen 
tussen de leden door de muziek…!”  
En zij slaagden behoorlijk in hun opzet, 
want tot op heden is de vriendschap 
steeds als een rode draad doorheen 
het wel en wee van de band geweven.

Het huidig orkest telt 40 muzikanten, 
die in het Brusselse muziek spelen als 
vrijetijdsbesteding. Ook jonge buiten-
landers, die voor hun job in de hoofd-
stad verblijven, vinden de weg naar 
Heembeek. Het internationaal karak-
ter van Brussel wordt weerspiegeld 
in de bezetting van de concertband. 
Onder de musici bevinden zich Bel-
gen, Britten, Fransen, Italianen, Noren, 
Nederlanders, Duitsers, Polen, Oosten-
rijkers, Australiërs en Amerikanen. De 
eerste doelstelling van de vereniging 
is dus nog niet voorbijgestreefd. Met 
verschillende nationaliteiten, talen, 
opvattingen, maar met een gemeen-
schappelijke interesse voor de mu-
ziek, staat The Brussels Concertband 
sterk in deze turbulente tijd.

De muzikale leiding van het orkest is 
in handen van Guido De Ranter, een 
beroepsdirigent. Hij studeerde af aan 
het Koninklijk Vlaams Muziekcon-
servatorium te Antwerpen en is sinds 
kort Onderkapelmeester op rust bij de 
Muziekkapel van de Belgische Lucht-

macht. Wanneer hij het dirigeerstokje 
hanteert bij The Brussels Concert-
band, dan swingt het de pan uit. Hij 
maakt ook regelmatig bewerkingen 
van bestaande partituren op maat van 
het orkest.

In de lijn van de grote ‘big bands’ uit 
de Verenigde Staten, verovert The 
Brussels Concertband de harten van 
de liefhebbers van jazzy, swingende 
muziek en gaat iedereen uit de bol bij 
de meeslepende medleys van Glenn 
Miller, Count Basie, Benny Goodman,… 
een succesformule dus! 

Je kan hen bewonderen en van hun 
muzikaal talent genieten na de heer-
lijke Elsocht’s BBQ op zondag  
28 augustus vanaf 14.30 u.

MAANDAG 29 AUGUSTUS 

vanaf 14.00 u.

DE LANGSTE 
KOFFIETAFEL

De langste KOFFIE-KLASH van Heem-
beek komt er weer aan! Een initiatief 
van LDC ADO Icarus.

Niet te missen…het is al té lang gele-
den!

Op het Peter Benoitplein in de tent!

Tip: breng je eigen ‘koffiemok’ mee.

LDC ADO Icarus zorgt voor de koffie/
thee, koekjes en de ambiance! 

Deelname is gratis!

Info: 0471/200 131





15

Wat is je leeftijd?

■	 17 of jonger
■	 18-25
■	 26-35
■	 36-45
■	 46-55
■	 56-65
■	 66 of ouder

Wat is je moedertaal?

1/ Nederlands
2/ Frans
3/ andere 

Wat is je geslacht?

1/ Man
2/ Vrouw 
3/ Andere
4/ Dat zeg ik liever niet

Heb je kinderen?

1/ Ja
2/ Nee

Hoelang woon je al in Heembeek-Mutsaard?

1/ minder dan 2 jaar
2/ 2 – 5 Jaar
3/ 5 – 10 jaar
4/ meer dan 10 jaar
5/ Ik woon niet in Heembeek-Mutsaard

OVER UIL&SPIEGEL

De volgende vragen gaan over de inhoud van en je me-
ning over Uil&Spiegel. 

1. Ken je Uil&psiegel? 

1/ Ja 
2/ Neen 
3/ Ik ken Uil&Spiegel, maar ik heb er nog nooit in ge-

lezen 

 Indien je neen antwoordt, mag je direct doorgaan 
naar vraag 5.5

2. Hoe lees jij Uil&Spiegel? 

1/ Op papier 
2/ Digitaal 
3/ Beide 
4/ Ik lees Uil&Spiegel niet 

3. Waarom lees je Uil&Spiegel? 
 (meerdere antwoorden mogelijk)

1/ Ik wil graag op de hoogte blijven van de activiteiten 
(agenda) 

2/ Ik vind het inspirerend, leerrijk en/of bruikbaar  
3/ Ik vind het een leuke ontspanning  
4/ Er is een artikel verschenen over mijn eigen project(en)
5/ Ik ben/ken (een) vrijwilliger(s)/medewerker(s) en wil 

mijn/hun artikel( s) lezen  
6/ Andere: 
  ............................................................................................................................................................................................................................

 

4. Welke artikels lees je voornamelijk? 
 (meerdere antwoorden mogelijk)

1/ Ik lees alle artikels 
2/ Enkel artikels gerelateerd aan mijn werking 
3/ Het activiteitenaanbod van GC Nohva 
4/ Verenigingsnieuws
5/ Buurtverhalen
6/ Opiniestukken
7/ Activiteitenreportage (expo’s, voorstellingen, projecten, …)
8/  Geen

5. Open vragen 

1/ Waarover wil jij meer lezen in Uil&Spiegel? 
  ............................................................................................................................................................................................................................

2/ Welke rubriek(en) vind je het meest interessant?
  ............................................................................................................................................................................................................................

3/ Welke rubriek(en) vind je het minst interessant?
  ............................................................................................................................................................................................................................

4/ Welke rubrieken ontbreken er nog?
  ............................................................................................................................................................................................................................

5/ Waarom lees je Uil&spiegel niet? 
  ............................................................................................................................................................................................................................

BEVRAGING  
U I L & S P I E G E L  E N  G C  N O H V A

Met deze bevraging willen we graag je mening horen over  
Uil&Spiegel en de activiteiten van GC Nohva.  

Het invullen van de bevraging duurt niet langer dan 5 minuten. 

Vervolg zie verso  f



16

OVER GC NOHVA

De volgende vragen gaan vooral over de activiteiten van 
GC Nohva. 

1. Neem jij deel aan activiteiten van GC Nohva?

1/ Neen
2/ Ik neem af en toe deel
3/ Ik neem geregeld deel

 Indien ja, welke activiteit(en):  

  ............................................................................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................................................................

2. Voor welke leeftijden wil jij meer activiteiten? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 

1/ Kleuters (2,5-6 jaar) 
2/ Kinderen van de lagere school (7-12 jaar) 
3/ Kinderen middelbare school (12-18 jaar) 
4/ Volwassenen 18-45 jaar
5/ Volwassenen 45+ 
6/ Activiteiten voor senioren
7/ Ik vind het aanbod voldoende 

3. Naar welk soort activiteit ben jij of je kinderen nog op 
zoek? (meerdere antwoorden mogelijk)

1/ Sportactiviteiten 
2/ Creatieve activiteiten (schilderen, boetseren, hand-

werk, zang,…) 
3/ Educatieve cursussen (taal, digitale vaardigheden,…) 
4/ Tentoonstellingen 
5/ Live voorstellingen en optredens
6/ Film
7/ Debatten

4. Via welke kanalen zou je graag op de hoogte blijven 
van ons aanbod? (meerdere antwoorden mogelijk)

1/ E-nieuwsbrief
2/ Sociale media
3/ Via de post
4/ Affichage of flyers
5/ Andere
  ............................................................................................................................................................................................................................

5. Open vragen 

1/ Wat vind je van ons activiteitenaanbod? 
  ............................................................................................................................................................................................................................

2/ Welke activiteit zou jij graag geprogrammeerd zien in 
GC Nohva? Zowel voor kinderen als voor volwassenen. 

  ............................................................................................................................................................................................................................

Je kan de ingevulde bevraging bij GC Nohva inleveren.  
De antwoorden mogen ook verstuurd worden naar GC Nohva, Peter Benoitplein 22, 1120 Neder-Over-Heembeek.

Via de QR-code kan je de bevraging meteen online invullen. .

BEVRAGING  
V E R V O L G
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DE OVERBRON EN ZORGZAAM NOH PRESENTEREN:   

DE TWEEDE EDITIE VAN HET ZOMERFESTIVAL!
Van maandag 15 t.e.m. zondag 21 augustus worden buurt en bewoners dagelijks verwend met  

muzikale optredens, theater en poëzie, maar vooral met gezelschap en gezelligheid.  
Dit allemaal helemaal gratis in het nieuwe Groentheater in de tuin van De Overbron

Maandag 15/08/2022, om  14.00 u. 

Tom HELSEN
i.s.m. ’t Hiembeiks Kotteer

Na 25 jaar in het Engels te zingen, 11 
albums en tientallen radiohits, besluit 
Tom resoluut om voor zijn moedertaal 
te kiezen. In 2021 verscheen zijn Ne-
derlandstalige debuutalbum ‘Zin om 
je te omhelsen’, een zinnetje dat door 
corona een heel krachtige betekenis 
kreeg. In september komt zijn nieuwe 
album ‘Helsen Angels’ uit: 7 liedjes, 7 
meisjesnamen. 

Raad jij de namen juist? 

Meer info op www.tomhelsen.be 

Maandag 15/08/2022, om 18.00 u. 

Amaryllis  
TEMMERMAN
i.s.m. Gezinsbond NOH

Amaryllis Temmerman treedt onder-
tussen al 18 jaar op. Of het nu gaat om 
een jazz-optreden, een kindervoor-
stelling, een kleinkunstconcert, eigen-
gemaakte liedjes of zingen met een 
ambiance coverband, ze kan er overal 
van meepraten. Ontdek de herkenbare 

half-tien momenten tijdens haar con-
cert. Genieten! 

Meer info op  
www.amaryllistemmerman.be

Dinsdag 16/08/2022, om 14.00 u. 

Ontmoetingsdag met o.a. 
Marokkaanse hapjes
i.s.m. Dar El Ward 

Dar El Ward is een VZW die gericht is 
op hulp bieden aan armen en behoef-
tigen. Dit tracht de organisatie onder 
andere te doen door middel van buurt-
werk. Met hun expertise in het verbin-
den van mensen en groepen zijn ze een 
van de dragende partners van het pro-
ject Zorgzaam Neder-Over-Heembeek. 
Jullie zijn bij deze allen welgekomen 
op de ontmoetingsdag. Breng zeker je 
open geest en je grote glimlach mee!

Meer info op  
www.facebook.com/darelward.be

Dinsdag 16/08/2022, om 14.00 u. 

SOLDIER HEMS BAND
Hamay Diop, de man achter Soldier 
Hems, groeide op in het zuiden van  
Mauritanië en was op jonge leeftijd 
reeds bezig met muziek. Voor het 
zomerfestival heeft deze band een 
akoestische sessie voorzien waarin we 
djembé’s  en trommels, keyboard, Cora 
(Afrikaanse harp), zangers en danse-
ressen te zien en te horen krijgen. Hun 
liedjes gaan veelal over sociale recht-
vaardigheid, immigratie, vrede, liefde 
en eenheid. Het belooft een sfeervolle 
namiddag te worden!

Meer info op:  
www.facebook.com/Soljahems

Woensdag 17/08 2022, om 14.00 u. 

DICHTERS VAN WACHT
i.s.m. met De Stad Brussel

Tijdens de coronaperiode brachten ze 
troost en verbinding. Men kon gratis 
een dichter opbellen die poëzie in je 
oor fluisterde. Nu staan ze bij ons op 
het podium en brengen ze hun poëti-
sche woorden tot leven. 
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Woensdag 17/08/2022, om 18.00 u. 

BRUSSELS  
PHILHARMONIC 
De Brussels Philharmonic Soloists 
werd in 2009 opgericht om de musici 
van Brussels Philharmonic in de meest 
verscheidene bezettingen te  laten 
optreden. De musici van Brussels Phil-
harmonic zijn virtuoos en veelzijdig, 
de Solisten van Brussels Philharmonic 
spelen een breed repertoire, van ba-
rok tot hedendaags, van conceptueel 
tot film, van grote klassiekers tot on-
verwachte cross-overs. 

www.brusselsphilharmonic.be

Donderdag 18/08/2022, om 14.00 u. 

BISTROT BRASSENS 
ZINGT  
GEORGES BRASSENS
Un petit coin de paradis – Brassens 100

We vieren de 100ste verjaardag van 
Georges Brassens met klassiekers en 
onbekende juweeltjes uit zijn gigan-
tisch repertoire. De ‘vader van het 
Franse chanson’ bezong de liefde, 
de vriendschap, de hypocrisie, de sa-
menleving en de pikante dingen des 
levens. Soms straf, soms ironisch, maar 
altijd genereus. En het blijft actueel. 
Een ontspannende en gezellige na-
middag – en u hoeft zelfs geen Frans 
te kennen. We vertellen over liedjes 
en leven van tonton Georges, en de 
muziek maakt u goedgezind.  
Welkom op ‘zijn feestje’.

Bistrot Brassens - Jo Vermeulen (gitaar 
& zang) & Kris Van Daele (contrabas) – 
www.brasserie-croquenotes.be

Vrijdag 19/08/2022, om 18.00 u. 

Micha MARAH
i.s.m. OKRA Neder-Over-Heembeek

Micha Marah kan vandaag terug-
blikken op een rijk gevulde carrière. 
‘Tamboerke’ was in 1971 haar eerste 
wapenfeit tijdens het legendarische 
televisieprogramma ‘Canzonissima’.  
Haar talent bleef niet onopgemerkt 
waardoor ze te zien was in heel wat 
televisieprogramma’s en  te horen op 
de radio. Denk maar aan ‘Hadiemicha’ 
dat een televisie-remake kreeg op 
MENT TV en er nu al drie seizoenen 
lang te zien is. 

Als zestiger zou Micha het rustiger 
aan 'kunnen' doen, maar laat die uit-
drukking nu niet in haar woordenboek 
staan; integendeel!

Meer info op  
www.facebook.com/alda.leppen 

Vrijdag 19/08/2022, om 14.00 u. 

Concert OXALYS
kamermuziekensemble

In 1993 opgericht door studenten van 
het Brussels conservatorium, groeit 
Oxalys uit tot een kamermuzieken-
semble met een uniek profiel en een 
sterke internationale reputatie. De 
veelzijdigheid van het ensemble blijkt 
ook uit de rijke en vaak bejubelde 
discografie van Oxalys, met zowel 
het geijkte als onontgonnen repertoi-
re. Met zijn opnames brengt Oxalys 

het oeuvre van onder meer Gustav 
Mahler, Claude Debussy, Richard 
Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Max Reger en Joseph Jongen voor het 
voetlicht. Meer info op www.facebook.
com/alda.leppen 

Meer info op www.oxalys.be 

Zaterdag 20/8/2022, om 14.00 u.  

TONEELSTUK KVS
Net als vorig jaar verwelkomen wij 
ons Brussels Stadstheater of ’t Vlaams 
Theater. Speciaal voor ons brengen 
zij een toneelstuk op verplaatsing. 
Benieuwd wat dit gezelschap voor ons 
in petto heeft!

Zaterdag 20/8/2022, om 18.00 u.  

WYSIWYG 
Een coverband die wij voor de derde 
maal dit jaar met veel plezier ver-
welkomen. Was u er ook bij op onze 
Dag van de Zorg? Dan krijgt u nu vast 
en zeker een nostalgische glimlach 
op uw gezicht!  Met meezingers voor 
jong en oud zullen zij op deze zater-
dagavond voor de juiste sfeer zorgen. 
Jawel, ambiance! 

Meer info op www.wysiwygvzw.be

Zondag 21/8/2022, om 14.00 u. 

Johan VERMINNEN
i.s.m. GC Nohva

Last but not least!  
Johan Verminnen Duo
Johan Verminnen staat 50 jaar op 
het podium en is uitgegroeid tot een 
onmiskenbaar icoon van het Neder-
landstalige lied. Maar zijn muziek is 
meer dan pure chanson. Jazz, musette, 
latino, … zijn songs zijn verrijkt met 
alle mogelijke invloeden.

Op het menu, een uitgebalanceerde 
bloemlezing uit zijn rijkgevuld reper-
toire vol klassiekers zoals ‘Laat me nu 



VERENIGINGSNIEUWS JULI-AUGUSTUS 2022

@N22brussel

Beleef de zomer met de gemeenschapscentra.
Ontdek alle activiteiten op N22zomert.brussels.

OKRA NOH
In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
Op woensdag 7 september is er een daguitstap naar zee.
INFO: christiane.crampe@hotmail.com of 02 268 37 54

GEZINSBOND
VIERING VAN DE VLAAMSE FEESTDAG 
Dit jaar kunnen we onze Vlaamse Feestdag vieren. De Gezinsbond 
NOH organiseert van 10.00 tot 14.00 u. een brunch. Vanaf 14.30 u. 
zorgen GC Nohva en 't Hiembeiks Kotteer voor een optreden van de 
coverband Small Talk. 
De kinderen kunnen zich ondertussen uitleven op een springkasteel.
Zorg voor een lege maag, want die kan gevuld worden met heel wat 
lekkers. Je wordt onthaald met een glaasje bubbels. Je kan kiezen uit 
een heel assortiment van omelet, pannenkoeken tot pastasalades en 
desserten en nog zo veel meer. Wil je brunchen, dan moet je wel op 
voorhand inschrijven. Het optreden is gratis. 
Datum: zondag 10 juli 2022 van 10.00-14.00 u.
Plaats: ’t Hiembeiks Kotteer, Frans Vekemansstraat 131, NOH
Prijs: € 16 (> 12 jaar en volw), € 9 (7 - 12 jaar), € 5 (3 - 6 jaar), gratis  
(< 3 jaar). Leden van de Gezinsbond krijgen € 2 korting per persoon 
(volw. en + 12 jaar)
Inschrijving: verplicht via e-mail op gezinsbondnoh@hotmail.com  
ten laatste op zondag 3 juli.
Betaling: ter plaatse cash of payconiq
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toch niet alleen’, ‘Brussel’, ‘Mooie Dagen’, 
‘Ik wil de wereld zien’, ‘Rue des Bouchers’, 
‘Zingen tot morgenvroeg’, afgewisseld 
met prachtnummers van voorvaders à la 
Jacques Brel én met liedjes uit zijn meest 
recente album ‘En daarna ga ik vissen.’

Johan Verminnen wordt muzikaal begeleid 
door de excellente pianist Leo Caerts. En 
natuurlijk kan het publiek ook genieten 
van Johans typische tussendoorverhaaltjes 
en bindteksten.

Chansonnier Verminnen en zijn kompaan: 
groots in ’t klein. 

50 jaar op de planken laat gelukkig zijn 
sporen na.

Meer info op www.johanverminnen.be

Hopelijk, beste lezer, bent u enthousiast 
geworden door wat een spetterend Zomer-
festival belooft te worden. Deze artiesten 
hebben speciaal voor de (buurt)bewoners 
een gaatje kunnen maken in hun overvolle 
agenda, waarvoor onze dank. Deze  
programmatie brengt voor ieder wat wils, 
zo zit er zeker iets tussen voor jou. We heb-
ben klassieke muziek, meezingers, reggae/
dancehall, pop, Nederlandse chanson maar 
ook dichters en theater.

We hebben reeds prachtige bewoners, 
magnifieke artiesten, hapjes en drankjes, 
nu nog een fantastisch publiek. Wij hopen 
u in grote getalen aanwezig zal zijn om er 
samen mooie, warme en gezellige namid-
dagen en avonden van te maken.  
Wij kijken er alvast naar uit. U toch ook?  

 De Overbron, 
 Oorlogskruisenlaan 202, 
 1120 Neder-Over-Heembeek
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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 JULI

ZO 3 JULI 

12.30-15.30 u. Cook & Eat

WO 13 JULI 

14.00-15.00 u. Bibliotheken Racontent

DO 14 JULI 

14.00-16.30 u. Petanque & Sjoelbak 
14.00-16.00 u. Schmink & Grimage
14.00-16.00 u. Labo Magik
Inschrijven via living.en.ville@vgc.be
14.00-16.00 u. Culturemix

OVERZICHT AUGUSTUS

WOE 10/17/24/30 AUGUSTUS 

10.30-11.30 u. Bougeer mee 

DI 16 AUGUSTUS 

14.00-16.00 u. Schilderen & Bricolage
14.00-17.00 u. Trikotteren plein air

ZO 21 AUGUSTUS 

09.00-13.00 u. Brocante op het plein
12.30-15.30 u. Cook & Eat
14.00-16.00 u. Labo Magik
Inschrijven via living.en.ville@vgc.be

SPEELWEKEN ZOMER

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

Wereldreis: 4 – 8 juli van 09.00-16.00 
u. met opvang vanaf 8.30 u. tot max. 
17.00 u.

Piratenavontuur: 12 – 15 juli van 
09.00-16.00 u. met opvang vanaf 8.30 
u. tot max. 17.00 u.

Voor kinderen die minstens de 1ste 
kleuterklas achter de rug hebben tot 
en met alle kinderen uit de lagere 
school.

GC Nohva, Peter Benoitplein 22 te 
Neder-Over-Heembeek

Prijs: 70,- euro voor Wereldreis  
(5 dagen) en 60,- euro voor Piratena-
vontuur (4 dagen). Kansentarief en 
gezinskorting mogelijk.

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

11-JULIVIERING

Op zondag 10 juli in ’t Hiembeiks 
Kotteer.

Brunch van 10.00 tot 14.00 u.
Inschrijven via gezinsbondnoh@hot-
mail.com, meer info op p. 19 

Optreden ‘Small talk’ om 14.30 u.
Gratis, meer info op p. 8

DOLLE DORPSDAGEN 

Op 26-27-28-29 augustus -  
Peter Benoitplein 22 
te Neder-Over-Heembeek

CURSUSSEN 2022 – 2023 
IN LENDRIK 

In september herstarten onze 
klassiekers en er zijn ook enkele nieu-
we activiteiten. Vergeet je niet in te 
schrijven!

Op het programma:

•	Stoelturnen en Qi Gong maandag 
overdag door ADO-Icarus.

•	Conversatiegroepen op maandag-
avond en vrijdagvoormiddag.

•	Theateratelier (8-16 j) op maandag-
avond en donderdagavond door de 
Hoofdstedelijke Kunstacademie.

•	Urban dans (11+) en Hedendaagse 
dans (12+) op dinsdag- en woens-
dagavond door de Hoofdstedelijke 
Kunstacademie.

•	Pilates en Impro-All-In op dinsdag-
avond.

•	Beeldend Atelier op woensdag- 
namiddag (6-12 j) door de Hoofd-
stedelijke Kunstacademie.

•	NIEUW	Muziek- en theaterinitiatie 
(6-7 j) op donderdag na school.

•	Multimove (3-8 j) op zaterdagvoor-
middag.

•	5-ritmesdans op zondagvoormiddag 
door Existence in Body.  

•Taalkriebels (4-12j) op vrijdag na 
school.

•	Nederlandse taallessen op meerde-
re momenten en voor verschillende 
niveaus door CVO Semper.

Voor de activiteiten waar geen orga-
nisator gespecifieerd staat, kan je je 
via GC Nohva inschrijven. 

Meer info op www.gcnohva.

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - JULI-AUGUSTUS 2022

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


