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Editoriaal
Hij is weer bijna voorbij, die mooie zomer. En of hij mooi was, heel warm vooral. 
En na twee COVID-jaren was de ‘knaldrang’ zeer groot. Ook de herfst wordt veel-
belovend met tal van activiteiten. En nu maar hopen dat COVID niet opnieuw roet 
in het eten gooit.

In deze U&S nemen we u graag mee naar het Meudonpark. De verloederde  
Meudonpaviljoentjes zijn een doorn in het oog van veel Heembekenaren. Maar 
misschien is er beterschap op komst. U leest het in een boeiend artikel.

Verder is er een mooie getuigenis van Salua en haar zoon Amine die het belang 
om Nederlands te oefenen nog eens in de verf zetten. Met dank aan het project 
Taalkriebels.

En dan een nieuwtje dat veel Heembekenaren zal verblijden. Het ziet ernaar uit 
dat er tegen het einde van het jaar opnieuw geldautomaten beschikbaar zullen 
zijn. 

We kijken met een fotocollage terug op de zomeractiviteiten van GC Nohva.

Alvast veel leesplezier. Reageren kan via mail naar gcnohva@vgc.be. 
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Reeds ten tijde van wijlen burge-
meester Freddy Thielemans trokken 
zij aan de alarmbel om het verval 
van het Meudonpark onder de aan-
dacht te brengen.

Yves en Françoise dromen ervan 
dat de inwoners en bezoekers van 
Neder-Over-Heembeek met een 
bepaald doel naar het park komen: 
een koffiehuis, de herstelde water-
val, een tentoonstelling, standbeel-
den,… alles is mogelijk. Kijk maar 
naar het nabijgelegen Domein Drie 
Fonteinen.

Daarom zijn de afgelopen maanden 
contacten gelegd met verschillende 
kabinetten op lokaal en regionaal 
vlak.

Op 10 mei jl. hebben Yves en 
Françoise hun plannen voorgelegd 
aan burgemeester Philippe Close, in 
aanwezigheid van vertegenwoordi-
gers van de verschillende betrokken 
schepenen.

Een samenvatting van de voorstel-
len : 

- Het herwaarderen van het mate-
rieel erfgoed kan perfect samen-
gaan met de huidige ecologische 
trend en het respecteren van de 
natuur. 

- De twee geklasseerde paviljoen-
tjes aan het kanaal, rechtover 
de gloednieuwe Brussels Cruise 
Terminal, waar 35.000 toeristen 
per jaar kunnen toekomen. Ze 

zouden als toeristisch infopunt 
voor het park kunnen gebruikt 
worden. (Wandeling door Ne-
der-Over-Heembeek of een be-
zoek aan Brussel, verkoop van 
regionale artisanale producten…). 
Dit is niet moeilijk om in praktijk 
te brengen. Door enkele kleine 
ingrepen kan er een link gelegd 
worden met de Groenweg, de 
paviljoenen, het Meudonpark, 
de loopbrug en de bijzondere 
boom op het einde van de Rans-
beekstraat aan de achterkant van 
Solvay. Rond deze boom zouden 
enkele banken kunnen geplaatst 
worden en waarom niet een “Man-
neken Pis” om de legende van de 
slag van Ransbeek in 1142 in her-
innering te brengen.

VERNIEUWINGSPLANNEN MEUDONPARK
In 2010 hebben Yves De Schutter en zijn echtgenote Françoise De Rijckere,  
inwoners van Neder-Over-Heembeek, Jardins de Neder Tuinen opgericht.  

Ze waren het beu dat het Meudonpark altijd negatieve kritiek kreeg en wilden hun park  
in een positief daglicht stellen.

REPORTAGE

Een watermolentje als decoratief element in het park van het Meudonkasteel. Uit Erfgoedbank Brussel.  
Collectie Dirk Vogeler - Heembeek-Mutsaard Ingezoomd
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- De romaanse toren uit de 12de 
eeuw, een overblijfsel van de 
oude Sint-Pieterskerk, is helaas 
verwoest door een hevige brand 
in 1932. De funderingen van de 
oude kerk zijn nog steeds te zien 
en zouden kunnen afgedekt wor-
den met glas/plexi. De ruimte zou 
terug opgetrokken kunnen worden 
door gerecupereerde palen van 
oude gebouwen te combineren 
met glazen wanden. Dit zou een 
perfect ecologische tentoonstel-
lingsruimte kunnen worden met 
op het dak zonnepanelen en  
automatische recuperatie van 
regenwater.

- De Kluis zou gebruikt kunnen 
worden als culturele ontmoetings-
plaats.

- De wegen van het park moeten 
heraangelegd en aangepast wor-
den voor mensen die minder  
mobiel zijn. Standbeelden (die 
thans liggen de verrotten in een 
opslagruimte) kunnen her en der 
in het park geplaatst worden en 
de oorspronkelijke fonteinen en 
watervallen kunnen hersteld wor-
den. Ook het moeras biedt interes-
sante pistes. Verschillende water-
planten kunnen er welig groeien.

- Tenslotte het mooiste, maar waar-

schijnlijk ook het duurste voorstel: 
het herstellen van de villa. Deze 
villa werd o.a. bewoond door no-
taris Albert de Ro op het einde van 
de 19de eeuw. 
De heropgebouwde villa in het 
Meudonpark zou gebruikt kunnen 
worden als brasserie en een win-
tertuin zou de villa met de toren 
kunnen verbinden.

- De jeugd wordt zeker niet verge-
ten, zij kan terecht in het laagste 
deel van het park waar bv. een 
oude tram dienst kan doen als 
koffiehuis/bar.

Tot zover de voorstellen van Yves 
en Françoise, met dank aan  al de 
enthousiaste vrijwilligers, die Jardins 
de Neder Tuinen hebben doen  
groeien.

In het kader van de vernieuwing van 
het Meudonpark in 2023, lanceerde 
de Stad Brussel begin dit jaar een 
enquête. Momenteel bevindt dit 
project zich nog in een studiefase en 
is er nog niets beslist, maar burge-
meester Close heeft Yves en  
Françoise verzekerd dat hun voor-
stellen in de projectstudie zullen 
opgenomen worden.

Hij heeft trouwens in september een 
nieuwe bijeenkomst vastgelegd. 

Wordt vervolgd…

De vrijwilligers van het  
Erfgoedcafé scannen met  
plezier uw oude foto’s van  
Neder-Over Heembeek in,  

elke eerste en derde donderdag-
namiddag van de maand,  
van 14.00 tot 16.00 uur bij  

LDC ADO Icarus, Lendrikgebouw.

Contact : ErfgoedHM@gmail.
com  0471/800 131

Zicht op de orangerie en de watervallen rond 1910. Uit Erfgoedbank Brussel.  
Collectie Dirk Vogeler - Heembeek-Mutsaard Ingezoomd

De ingangspaviljoentjes van het Meudonkasteel. Uit Erfgoedbank Brussel.  
Collectie Dirk Vogeler - Heembeek-Mutsaard Ingezoomd
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In 2023 gaat het LDC ADO Icarus een week naar 
Nieuwpoort (i.s.m. het Brussels Ouderenplatform). 

Infomoment op donderdag 20 oktober om 14.00 u.
Inschrijven aan het onthaal van het  

LDC ADO Icarus. 

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum TEGEN EIND DIT JAAR  
OPNIEUW GELDAUTOMATEN 
IN NOH

In maart 2020 is Batopin, een Belgische NV, 
opgericht. Die NV is opgericht door de  
grootbanken KBC, Belfius, ING België en  
BNP Paribas Fortis. De vennootschap zal voor 
de vier deelnemende banken, onder  
een neutrale naam, een park van  
geldautomaten uitbaten en beheren. 

De redactieraad had op de website van Batopin  
gelezen dat je suggesties kan doen voor locaties voor 
geldautomaten. We hadden gemerkt dat het pand in 
de Frans Vekemansstraat 95 te huur stond (vroeger 
ING-kantoor) en hebben dit doorgegeven. Nu heeft 
Batopin ons laten weten dat dit pand gekozen is en de 
bouwaanvraag is ingediend. Aangezien de Stad Brus-
sel ook achter het project staat, hoopt Batopin de ver-
gunning snel rond te krijgen, zodat de werken kunnen 
starten en het project tegen eind 2022 operationeel 
kan zijn. De toestellen zullen aan de buitenkant van 
het gebouw staan, zodat ze 24/24 bereikbaar zijn voor 
iedereen. Je zal er ook je PIN-code kunnen wijzigen. 
Klanten van de 4 grootbanken zullen ook hun saldo 
kunnen raadplegen. Elk door Batopin geïnstalleerde 
geldautomaat is uitgerust met stembediening die 
slechtzienden in staat stelt om er zelfstandig geld af 
te halen. De stembediening is beschikbaar in het  
Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Haal je gratis brochure in een 
van de 22 gemeenschapscentra, 
bibliotheken of Muntpunt. 
Of kijk op www.N22.brussels.
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SEPTEMBER 

We herinneren ons allemaal hoe 
het was. Twee maanden lang onze 
vrienden en vriendinnetjes moeten 
missen. Leuke vakanties, waar we 
zo snel mogelijk over willen ‘stoe-
fen’. Misschien wel met een spreek-
woordelijk schepje erbovenop. De 
kinderlijke fantasie en nieuwsgierig-
heid straalden van ons af, terwijl we 
de eerste stappen op de speelplaats 
zetten. Ons afvragend wie onze 
nieuwe juf wordt. Of zal het een 
meester zijn deze keer? Jawel, het 
is weer september. En daarom zul-
len we in De Overbron onder andere 
een activiteit rond reminiscentie or-
ganiseren met als thema: de school-
tijd. Reminisceren wil zeggen: her-
inneringen ophalen. Iets wat sterk 
verbindend kan werken, wanneer we 
dit in groep doen en met een lach en 
een traan kan teruggekeken worden: 
nostalgie. 

Als we aan school denken, denken 
we ook meteen aan boeken. Vele 
van onze bewoners lezen erg graag. 
Hoog tijd om een leesclubje op 
te richten! Hoe zal dit in zijn werk 
gaan?  We geven de bewoners die 
willen meedoen een tekst die tegen 
de volgende bijeenkomst wordt ge-
lezen. Daarna komen we samen om 
deze tekst samen te bespreken. “Hoe 
interpreteer jij de tekst? Vond je de 
tekst mooi of eerder triest? Wat zou 
het vervolg van het verhaal kunnen 
zijn?” zijn voorbeelden van vragen 
die aan bod kunnen komen. 

In lijn met de reminiscerende activi-
teit, maar dan over een minder lan-
ge periode, wordt in september een 
moment voorzien om de foto’s van 
het zomerfestival te bekijken. Was je 

aanwezig? Kom zeker meekijken en 
gezellig napraten! Ook uw feedback 
is zeker welkom. 

Op woensdag 21 september is het 
Wereld Alzheimer Dag. Graag willen 
wij extra aandacht voor onze men-
sen met dementie. Een week lang 
zullen onze activiteiten over dit the-
ma gaan. Samen snoezelen, een in-
teractieve vorming voor ons perso-
neel, samen liedjes uit de oude doos 
zingen en het maken van gepersona-
liseerde placemats vol foto’s staan 
alvast op het programma. 

Op Werelddovendag op 24 septem-
ber zullen we ons op alle zintuigen 
focussen, behalve… op het gehoor. 
We leren gebarentaal, proberen te 
winnen met een beeldende quiz,… 
Activiteiten waar mensen die min-
der goed horen op en top van kun-
nen genieten, maar evengoed voor 
de anderen voor ambiance kunnen 
zorgen! 

OKTOBER 

De zomer loopt op z’n einde. Het 
wordt weer kouder, maar voor het 
weer winter wordt, staat er ons nog 
een prachtig seizoen te wachten: de 
herfst. Bomen krijgen mooie kleu-
ren, paddenstoelen poppen als… nu 
ja, paddenstoelen uit de grond en 
planten maken zich klaar voor de 
winter. Een perfect moment voor 

een wandeling in de plantentuin van 
Meise dus! In samenwerking met 
‘Give a day’ zullen we de serres on-
veilig gaan maken, hopelijk genieten 
de bewoners met volle teugen!

Reminisceren, reminisceren: wie 
z’n best doet zal het leren! Aan re-
miniscentie geen gebrek, ook niet 
in oktober, want De Overbron or-
ganiseert een praatcafé over Ne-
der-Over-Heembeek. Heembeek is 
in een razendsnel tempo veranderd: 
van een dorp naar een stad. Daar-
om vinden we het belangrijk om het 
dorpse Heembeek een plaats te ge-
ven in ons woonzorgcentrum. Het is 
de bedoeling dat we het enerzijds 
hebben over het fysieke, de gebou-
wen, de straten en dergelijke, maar 
zeker ook over de dorpsmentaliteit 
versus de stadsmentaliteit en wat 
maakt Neder-Over-Heembeek Ne-
der-Over-Heembeek. Interesse? Dan 
ben je zeker welkom om mee te ko-
men praten!

En het is nog niet gedaan! De mu-
ziekateliers gaan verder, ons eigen 
lied zou tegen oktober toch zeker 
af moeten zijn, dan kunnen we ons 
helemaal focussen op de uitvoe-
ring ervan! Ook de kookateliers en 
creamomenten blijven. We gaan ons 
woonzorgcentrum in een herfstsfeer 
doen baden. En wat is daar voor no-
dig? Inderdaad, versiering! Tijdens 
de creatieve ateliers zullen we ons 
hier op toespitsen. Iemand mooie 
ideeën? Laat het ons zeker weten.

En last but not least, clown Roberto 
komt op 13 oktober op bezoek om 
onze bewoners met dementie een 
dagje op te vrolijken! 

WOONZORGCENTRUM  
DE OVERBRON

Al onze activiteiten zijn voor de bewoners én de buurtbewoners. Kom je 
graag meezingen? Heb je altijd al in een leesclub willen zitten? Je bent 

een echte Heembekenaar of net hier komen wonen en praat graag mee? 
Je kookt graag, maar niet alleen voor jezelf?

Aarzel niet om ons te contacteren, je bent meer dan welkom! 
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Zomerpret
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WEGGOOIEN? NOOIT MEER!

REPAIR CAFE  
NEDER-OVER-
HEEMBEEK

Een Repair Café is een tijdelijk  
atelier waar je textiel, klein elektro, 
fietsen, pc’s, smartphones of tablets 
kan (laten) herstellen. Je leert zelf 
veel bij, omdat je samen met 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 genie-
ten van een drankje of kan je een  
babbeltje doen met je buren. 

Iedereen welkom op de volgende 
zondagen in september en oktober: 
25 september en 30 oktober van 
14.00 tot 17.00 u.

Buurthuis Nachtegaal,  
Nachtegaalsweg 18, 1120 NOH  

Repair Café NOH is op zoek naar:

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

• vrijwilligers  voor de afdeling  
‘Snit en Naad’.  

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

Bibliotheeknieuws 
Living en Ville - De bibliotheken racontent
Tweetalig voorleesuurtje (in samenwerking met de Franstalige bibliotheek).
Op woensdag 7 september van 14.00 tot 15.00 uur. 
Op het Peter-Benoitplein in Neder-Over-Heembeek.
Gratis, voor kinderen vanaf 4 jaar.
Zonder inschrijvingen.

Voorleesuurtjes in de bib van Neder-Over-Heembeek
Eén keer per maand lezen we voor in de bib! Kom gezellig luisteren naar 
de mooiste verhalen.
Op woensdag 21 september, 19 oktober en 16 november van 15.00 tot 
16.00 uur. 
Het voorleesmoment wordt gecombineerd met een plastische activiteit.
Gratis in de bib van NOH (Peter Benoitplein 22) voor kinderen vanaf 4 jaar.
Zonder inschrijvingen.

Verwendag in de bibliotheek
Op woensdag 26 oktober van 14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de verwendag worden alle leners verwend met taart en verhalen.
Meer informatie vind je binnenkort op de website: https://brussel-stad.
bibliotheek.be/

ZORGZAAM NEDER-OVER-HEEMBEEK
Elke woensdag en donderdag organiseert Zorgzaam  

Neder-Over-Heembeek een sociaal restaurant voor alle buurtbewoners.

Om 12.00 u. word je verwacht in WZC De Overbron (Oorlogskruisenlaan 
202, NOH) voor een heerlijke maaltijd: soep, hoofdgerecht, nagerecht, 

frisdrank en nadien een lekkere koffie of thee voor 7 euro.  
Graag een seintje naar 02/ 266.12.12. 

Nadien kan je genieten van de tuin, bar of activiteit.

Zorgzaam Neder-Over-Heembeek kijkt uit naar je bezoek!  
Van harte welkom!
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Waarom Nederlands  
oefenen na school?
“Er zijn veel problemen met het Ne-
derlands bij de kinderen”, vertelt 
Salua. “De ouders zijn Franstalig en 
thuis spreken ze alleen Frans met 
hun kinderen. Daardoor is het moei-
lijk om veel woordenschat te leren. 
Er zijn niet veel Nederlandstalige 
activiteiten in Neder-Over-Heem-
beek.” 

Leren, of toch niet?
“Ik vind het heel leuk om spelletjes 
te spelen”, zegt Amine, “en ik durf 
ook al meer Nederlands te praten.” 
Salua vult aan: “Amine kan Neder-
lands oefenen zonder dat het op  
leren lijkt. Ik merk ook dat zijn  
Nederlands verbetert, sinds we er 
actief aan werken bij Taalkriebels.” 

“Ik durf ook al meer  
Nederlands te praten.”

Niet alleen voor kinderen
“Tijdens Taalkriebels willen we ook 
graag de ouders helpen met hun  

Nederlands. Wanneer de kinderen 
bezig zijn met hun spelletjes kunnen 
de ouders aanschuiven aan een  
conversatietafel. We praten dan 
over onze kinderen, maar ook over 
verschillende tradities, enzovoort.”

GC Nohva, een plek  
voor het Nederlands

“In Neder-Over-Heembeek is er 
maar één plek, nl. het gemeen-
schapscentrum, waar we met de  
kinderen naartoe kunnen die Neder-

lands willen leren. Je kunt alleen in 
GC Nohva terecht voor Nederlands-
talige activiteiten. Zelf ken ik  
GC Nohva van activiteiten voor vol-
wassenen die ik hier deed.”  
“En ik kom hier ook met school voor 
de film”, vult Amine aan.

Teamwork

“GC Nohva ondersteunt ons heel 
goed. Anke, Annemie en ik zijn met 
het idee gekomen en zorgen voor de 
inhoud. Maar dankzij GC Nohva heb-
ben wij een locatie, hulp met de  
inschrijvingen en kunnen we steu-
nen op hun netwerk. Ze hebben ons 
ook goed geholpen om animatoren 
te vinden, dat was in het begin een  
beetje moeilijk. Taalkriebels was 
daarna direct volzet.”

Ook ouders motiveren

“Het is moeilijk om de ouders te  
motiveren om ook Nederlands te  
oefenen. Dat is iets waar we nog aan 
moeten werken”, besluit Salua. 
“Ik vind Taalkriebels wel superleuk,” 
lacht Amine, “goed gedaan, mama!”

NEDERLANDS OEFENEN  
MET TAALKRIEBELS

Salua startte in 2021, samen met Anke en Annemie, het project Taalkriebels op.  
Er is veel vraag naar Nederlandstalige activiteiten en huiswerkbegeleiding voor kinderen.  

Ook het zoontje van Salua zelf, Amine (8 jaar), komt op vrijdagavond nog extra  
aan zijn Nederlands werken.
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OKRA NOH
In juli en augustus zijn er geen bijeen-
komsten.
Op woensdag 7 september is er een 
daguitstap naar zee.
INFO: christiane.crampe@hotmail.
com of 02 268 37 54

GEZINSBOND
Bij het opmaken van de Uil&Spiegel 
hadden we nog geen jaarplanning 
gemaakt. Onze bestuursleden geno-
ten nog van hun vakantie. Maar er 
staat wel een halloweentocht voor 
eind oktober op de planning. De pre-
cieze datum staat nog niet vast. Wil-
len jullie er dit jaar ook weer bij zijn, 
stuur dan een mail naar gezinsbond-
noh@hotmail.com tegen begin okto-
ber voor meer info.
Begin december houden we een puz-
zelkampioenschap. Met kleine groep-
jes moet je een unieke puzzel van 
500 stuks ineensteken. Deze puzzel 
is speciaal voor de Gezinsbond ont-
worpen. Er zal ook wat randanima-
tie voorzien worden voor de jongere 
kinderen. De Sint zal ons ook een be-
zoekje brengen. Maar meer informa-
tie hierover in de volgende Uil&Spie-
gel.
INFO: Wil je meer weten over de wer-
king en de voordelen van de Gezins-
bond, surf dan naar www.gezinsbond.
be of stuur een mailtje naar gezins-
bondnoh@hotmail.com 

NOH VOLLEY 
NOH VOLLEY ZOEKT: NIEUWE 
SPELERS (M/V)
Speel je al volley of zou je het graag 
leren, dan ben je welkom bij NOH 
Volley!
Recreatief gemengd volleyploegje, 
actief in een gemengde competitie.
Training op woensdag van 20.30 tot 
22.30 u. in de sporthal van N-O-H 
(zwembad), Lombardzijdestraat 120.
INFO: Eddy De Backer (eddy.christi-
ne@skynet.be of GSM: 0477 32 02 91)

VERENIGINGSNIEUWS SEPTEMBER-OKTOBER 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 zon-
dagnamiddag activiteiten voor kin-
deren van 6 t.e.m. 18 jaar, verdeeld in 
groepen per leeftijd.
Plaats: Stalkruidlaan 13, 1020 Laken
INFO: bij Kaat (0498 34 74 90) of  
Sacha (0476 74 81 28) 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 pluralisti-
sche zeescoutseenheid, waar men op 
een speelse manier leert en iedereen 
zijn plaats kan vinden. 

We komen samen om te zeilen, roei-
en, kanoën, spelen, leren. Tot snel!

Plaats: Heembeekkaai 3,  
1020 Brussel naast de BRYC 
Elke zondag van 13.45 tot 17.00 u.
INFO: op de website  
www.roodbaard.be 
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HOOFDSTEDELIJKE 
KUNSTACADEMIE
WORKSHOPS  
Datum: zaterdag 3 september
Plaats: Peter Benoitplein en  
GC Nohva 
INFO: www.hoofdstedelijkeacade-
mie.be 

BRADERIJ DE WAND  
Datum: zondag 18 september
Plaats: omgeving van de De Wand-
straat in Laken 
INFO: www.hoofdstedelijkeacade-
mie.be 

GRATIS PROEFLESSEN  
Datum: tijdens de maand september
Plaats: GC Nohva of Peter Benoit-
school 
INSCHRIJVING: schrijf je in via acade-
mie@brucity.education met vermel-
ding van de les die je wil volgen

INFO EN INSCHRIJVINGEN 
VOOR HET NIEUWE SCHOOL-
JAAR  
Datum: op dinsdag 27 september van 
15.30 tot 18.30 u.
Plaats: de Peter Benoitschool 
INFO: www.hoofdstedelijkeacade-
mie.be 

DE BROEDERSCHAP VAN 
SCHERPENHEUVEL NEDER- 
OVER-HEEMBEEK VZW
BEDEVAART NAAR BANNEUX
De bedevaartbus is gratis.
Datum: zaterdag 1 oktober 2022

KAAS- EN WIJNAVOND EN 
PANNENKOEKEN
Steun onze Broederschap door jullie 
deelname. 
Word lid voor slechts € 2,- per per-
soon.
Datum: zaterdag 19 november 2022

INFO: bij Daniël Sterckx 0476/705 488 
en Cathy Buyse 0490/431 942

CVO SEMPER
LESSEN NEDERLANDS
Waar: in GC Nohva, Peter Benoitplein 
22, NOH 
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 na afspraak op het se-

cretariaat van CVO Semper: Grim-
bergsesteenweg 177, 1853 Strombeek. 
MEER INFO? www.cvosemper.be, 
02/882 50 70 of info@cvosemper.be   

NIEUW!
Zakelijk Nederlands, Engels, Frans, 
Duits @home. 
INFO: het volledige aanbod vind je 
op cvosemper.be
INSCHRIJVING: schrijf je online in 
voor een dag-, avond- of zaterdag-
cursus 

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA
SEPTEMBER-OKTOBER 2022

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 activ-
iteiten van Living en Ville zijn altijd 
gratis en vinden meestal plaats op 
het Peter Benoitplein, tenzij anders 
vermeld.

OVERZICHT SEPTEMBER

WOENSDAG 7 SEPTEMBER
De Bibliotheken Racontent
14.00 - 15.00 u.

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Balade Picknick
11.00 - 15.00 u.
Inschrijven verplicht via nicole.
frenay@hotmail.com

ZONDAG 18 SEPTEMBER
Balade Brocante
09.00 - 13.00 u.
Verspreid over Heembeek-Mutsaard
Inschrijven als verkoper kan via 
baladebrocante@gmail.com
Deadline: 15/09/2022

Cook & Eat
12.30 - 15.30 u.

Labo Magik
14.00 - 16.00 u.

Buurt aan de Beurt – Verenigingsfeest

Ook GC Nohva is van de partij op de 
verenigingsfeesten die in september 
de braderieën opleuken

Zaterdag 3 september – 14.00 - 17.00 u.
Braderie Neder-Over-Heembeek 

Zondag 25 september – 14.00 - 17.00 u. 
Braderie Mutsaard

CURSUSSEN NAJAAR 2022

Meer info: www.gcnohva.be 
• Alle cursussen vinden plaats in Len-

drik. Geïnteresseerd in meer cursus-
sen? Neem dan zeker een kijkje bij 
ADO-Icarus. 

• Inschrijven via https://tickets.vgc.
be/nohva of aan het onthaal van GC 
Nohva. 

• Check of je recht hebt op een kor-
tingstarief (bijvoorbeeld bij meerde-
re inschrijvingen tegelijk of via het 
Paspartoe-kansentarief).
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KINDERAANBOD

MULTISPORT 
Rennen, springen, tuimelen, vallen en 
weer opstaan. Met de bal gooien en 
hem ook opvangen... Via bewegings-
activiteiten traint jouw kind motori-
sche vaardigheden. 
Vanaf zaterdag 24/9 tot 13/5
Mini - 3-4 jaar - 10.3 - 11.20 u.
Maxi - 5-9 jaar - 11.30 - 12.30 u.
Standaardprijs € 95

TAALKRIEBELS
Oefen het Nederlands door spel en 
plezier. Ook ouders oefenen op het-
zelfde moment hun Nederlands. 
Vanaf vrijdag 23/9 tot 19/5
4-12 jaar + ouders - 16.30 tot 17.15 u. 
Ouders zijn automatisch ingeschreven 
via hun kinderen. Deelname van ou-
ders is gratis.
Standaardprijs € 60 

FILMLOKET
De leukste Nederlandstalige films, 
gewoon in jouw GC! 
Op woensdag 5/10, 9/11, 7/12,... - 
13.30 tot 15.00 u.
Prijs € 2 

VOORLEESUURTJES
Kom luisteren naar de mooiste ver-
haaltjes. 
Op woensdag 21/9, 19/10, 16/11, 
14/12,... - 14.00 tot 15.00 u.  
Gratis

HOOFDSTEDELIJKE 
KUNSTACADEMIE

Info en inschrijven via www.hoofdste-
delijkeacademie.be. 
Alle lessen van de kunstacademie 
starten de eerste week van september 

en eindigen eind juni. In september 
zijn gratis proeflessen mogelijk.  
Inschrijven kan tot eind september.

BEELD
Hou je van tekenen, knutselen en ben 
je graag creatief bezig met verschil-
lende materialen? De leerkrachten 
nemen je mee op een speelse ontdek-
kingstocht door de wondere wereld 
van de kunsten. 
6-12 jaar - woensdag - 13.20 - 15.00 u. 

MUZIEK- EN THEATERINITIATIE
Maak op een speelse manier kennis 
met muziek en theater. De leerkrach-
ten laten je proeven van beide kunst-
vormen. 
6-7 jaar - donderdag - 16.00 - 17.00 u.

THEATER
Je krijgt tools van je leerkracht om 
te durven spreken voor publiek. Je 
ontwikkelt jouw talent als acteur of 
actrice. 
Theateratelier vanaf 8 jaar 
2.1 en 2.2 - maandag 16.00 - 17.00 u.
2.3 en 2.4 - maandag 17.00 - 18.00 u.
Speltheater 11+
3de graad - donderdag 17.00 - 19.00 u.
Theater 13+
4e graad – maandag 18.00 - 20.00 u. 

DANS 
11+ 

Urban Dans
Met hippe muziek ga je samen aan 
de slag om coole choreo’s samen te 
stellen. 
dinsdag 16.00 - 17.00 u.
donderdag 17.30 - 19.00 u.

Hedendaagse dans 
Hedendaagse dans is heel expressief. 
Er wordt gebruikt gemaakt van de 

hele ruimte en ook vaak op de grond 
gedanst.
dinsdag 17.00 - 18.00 u.
donderdag 19.00 - 20.30 u.

AANBOD VOOR VOLWASSENEN

PILATES
Met eenvoudige maar effectieve 
spierversterkende oefeningen voor 
buik, rug en bekken train je heel het 
lichaam.
Vanaf 20/09 tot 13/5 
dinsdag 18.30 – 19.30 u.
€ 60 (10-beurtenkaart)

IMPRO ALL-IN
Improviseren, iedereen kan het leren. 
Wided toont je de basistechnieken. 
Vanaf 4/10 
dinsdag 20.30 – 22.30 u.

NEDERLANDS OEFENEN

CONVERSATIEGROEPEN
Praten in het Nederlands over alle-
daagse dingen. Gezellig rond de tafel 
of op uitstap. 
Vanaf 05/09 
- maandag  19.00 tot 20.15 u. 
- vrijdag  10.00 tot 11.30 u.  
Gratis

NEDERLANDSE LES  
BIJ CVO SEMPER
Krijg Nederlandse les op jouw niveau 
van gediplomeerde CVO-lesgevers. 
Op alle weekdagen, zowel overdag 
en ‘s avonds.
Meer info via www.cvosemper.be

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - SEPTEMBER-OKTOBER 2022

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


