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Editoriaal
Het einde van het jaar is alweer in zicht. En omdat het kouder wordt en de dagen 
korter zijn, hebben we voor een stevige editie van de Uil&Spiegel gezorgd. Heel 
wat leesvoer dus.

We sluiten het thema 100 jaar tuinwijken in Brussel af met een warm getuige-
nis van Nika Fonteyn-Maertens die vele jaren in Mariëndaal heeft gewoond.  
En we blijven in Mariëndaal met vrijwilliger Nordine die er een jongerenvereniging 
heeft opgericht met als doel deze jongeren te versterken en hun talenten te ont-
wikkelen. 

Over een kleine twee jaar zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Tijd dus om 
de Nederlandstalige oppositie aan het woord te laten. Hoe zien zij een aantal evo-
luties in Neder-Over-Heembeek?

Ook in deze U&S hebben we aandacht voor Heembeeks erfgoed. Dit keer zetten 
we de kapel van de familie de Ro op het kerkhof van Heembeek in de kijker. Re-
novatiewerken zijn echter nodig en hopelijk neemt de Stad Brussel het voortouw.

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor de werking van GC Nohva. Wij zetten graag  
Petra en Ignace van de Conversatiegroep Nederlands in de schijnwerpers.  

Alvast veel leesplezier. Reageren kan via mail naar gcnohva@vgc.be.
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U&S: Dag Nika. Wanneer kwam je 
voor het eerst in Neder-Over-Heem-
beek wonen?

Nika: Ik kom eigenlijk uit Geluwe. Ik 
heb dus West-Vlaamse roots. Mijn 
ouders zijn naar Brussel verhuisd, 
het was mijn 13de verhuizing. In Brus-
sel kwam ik in de jeugdbeweging ‘de 
Zilvermeeuwtjes’ mijn toekomstige 
man Frans Fonteyn tegen. Hij woonde 
in Evere. Van het een kwam het an-
der en we huwden in 1956 en gingen 
samen in Koekelberg wonen.

Daar kreeg ik mijn eerste twee kin-
deren, waardoor onze woning te 
klein werd.

Eind jaren vijftig van de vorige eeuw 
werd de wijk Mariëndaal gebouwd. 
Het was een nieuwe wijk voor grote 
en jonge gezinnen. We schreven ons 
in en kwamen in aanmerking voor 
een nieuwe woning. In 1959 kwamen 
we in de Mariëndaalwijk wonen. Eerst 
was dit in een woning aan de Mariën-
steen. Die werd echter snel te klein 
en dan zijn we in 1962 in Mariëndaal 
zelf gaan wonen. 

Hoe was de wijk. Beviel ze jullie  
meteen?

De wijk was nog niet helemaal af. 
We moesten toen nog water buiten 
gaan halen. Maar het was een grote 
en gerieflijke woning. Het was een 
echt toffe buurt met minstens even-
veel Nederlandstalige als Franstalige 
gezinnen. 

We hebben er 8 kinderen grootge-
bracht. Het was geen luxe, maar ei-
genlijk waren we er heel blij. Onze 
kinderen hebben er een fantastische 
jeugd doorgebracht. De zolder heb-
ben we ingericht als speelzolder. 
Het waren mooie woningen met alle 
comfort dat we nodig hadden.

Ons huis had vier ruime slaapkamers. 
En met ons tienen hebben we het er 
heel goed gehad. De wijk was een 
festijn voor de kinderen. 

Was het nooit druk in huis, met zijn 
tienen?

Dat gevoel heb ik nooit gehad. Echt 
niet. Ook al waren we met tien, ieder 
had zijn plaats om de spelen en te 

studeren. Eigenlijk ging dat vanzelf. 
Iedereen hielp ook elkaar. En ik heb 
natuurlijk mijn handen vol gehad met 
8 kinderen, maar het ging eigenlijk 
altijd vanzelf ja.

Koning auto was toen nog niet de 
baas in de wijk?

Neen, helemaal niet. We woonden in 
een doodlopende straat. In Mariën-
daal kwam geen doorgaand verkeer. 
De kinderen speelden op straat.  
De straat was hun speelterrein.  
En achter ons huis lag het Bos van 
Rie: een prachtig bos waar ze zich 
volledig konden uitleven. Het was 
een groene long in de stad. Ideaal 
voor de kinderen.
Naast het bos lag een heel groot 
braakliggend terrein. Daar zijn nu 
tal van woningen gebouwd. Ook dat 
terrein was een ideale speelruimte. 
Er werden onderaardse gangen ge-
bouwd. Nu zou dat niet meer kunnen. 
Ze speelden in een grote put waar 
nog stenen uit werden gehaald om 
heelder huizen te bouwen in Brussel 
en zelfs in Antwerpen. Die werden 
over de Zenne vervoerd.

100 JAAR TUINWIJKEN IN BRUSSEL

Mariëndaal,  
een sociale en groene long in Heembeek

Uilenspiegel ging praten met Monica Maertens, beter gekend als Nika Fonteyn-Maertens.  
Al meer dan 60 jaar trouwe en geëngageerde inwoner van Neder-Over-Heembeek.

INTERVIEW
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En in Mariëndaal woonden nog vele 
andere grote en jonge gezinnen. Ide-
ale speelkameraden voor de kinde-
ren?

Absoluut. Recht tegenover ons woon-
den Fons en Hilda Franssen met hun, 
denk ik, zes kinderen. Ook Valere Van 
Overwalle woonde vlakbij met zijn 
gezin. En de familie Mafranckx en de 
familie Van Halen. De zoon is nog ge-
trouwd geweest met Linda De Boeck. 
Er was ook nog de familie Van Rom-
puy. Vele Vlaamse gezinnen met al-
tijd veel kinderen.

In Mariëndaal was ook veel sociaal 
leven. Er was jaarlijks een groot wijk-
feest en er werd met de Reus rond-
gegaan. Ik heb er mooie herinnerin-
gen aan.

Waar gingen de kinderen naar 
school?

Er was vlakbij een parochieschool-
tje waar de kinderen naar de kleu-
terklassen gingen. Juf Marèse en 
zuster Marie-Jeanne hebben er nog 
gewerkt. Daarna gingen de kinderen 
naar ’t dorp. Zo werd Neder-Over- 
Heembeek toen genoemd. Ze gingen 
naar de Leo XIII-school voor de jon-
gens en de Imaculata-school voor de 
meisjes. Toen ze groter werden, gin-
gen ze op de Mutsaard naar school, 
naar het Jan Van Ruusbroeckollege 
en het Maria Assumptalyceum. Of ze 
gingen naar de grote stad voor het 
leren van een beroep, bv. naar Don 

Bosco in Woluwe. Frans heeft heel 
zijn leven in een drukkerij gewerkt. 
Eerst in een kleine drukkerij, nadien 
meer dan 30 jaar bij De Standaard 
in Groot-Bijgaarden. En zo kwam het 
dat ook Bart grafische vormgeving 
studeerde in Woluwe.

En er was ook tijd voor de jeugdbe-
weging hé?

Ja hoor. De gasten gingen eerst naar 
Chiro Heembeek, maar omdat er te-
veel enkel gevoetbald werd, vond 
Frans dat ze dan maar naar Chiro 
Mutsaard moesten gaan. Ze hebben 
er de tijd van hun leven gehad. Prach-
tige herinneringen!

Geleidelijk aan werden de kinderen 
groot. Dat bracht veranderingen met 
zich, niet?

Zeker. Kleine kinderen worden groot. 
Ze gingen studeren en zwierven uit. 
Het huis werd eigenlijk stilaan te 
groot. Maar er kwamen ook meer en 
meer kleinkinderen. We hebben 30 
kleinkinderen en die kwamen uiter- 
aard ook heel vaak logeren. Ze 
kwamen met een hele bende op 
vakantie bij ons thuis. Maar op een 
bepaald moment hebben we de 
groep moeten opsplitsen. De jongens 
en de meisjes gingen niet goed meer 
samen. De ene week kwamen dan de 
jongens. De week nadien de meisjes. 
Zalig!

Ook zij konden zich uitleven in het 
bos en op het grote terrein. Ja, we 
hebben er twee generaties doen ra-
votten. Het was heel gezonde lucht.

Zo hebben we toch nog een tijd het 
huis gehouden, ook al was het ei-
genlijk te groot voor ons beiden ge-
worden. Maar uiteindelijk moesten 
we toch vertrekken.

Maar jij en Frans zijn in Heembeek 
gebleven. En actief gebleven ook!

Toen de kinderen het huis uit waren, 
ben ik nog Engels en Duits gaan stu-
deren aan de VUB. Je moet actief blij-
ven hé!

We zijn na Mariëndaal eerst naar het 
Peter Benoitplein verhuisd. Daarna 
naar de Zavelput. Daar woon ik nog 
steeds. Frans is spijtig genoeg 2 jaar 
geleden gestorven.  Maar we zijn 
heel lang actief gebleven. Eerst met 
de volksdansgroep en nadien met de 
wandelclub. Het waren mooie tijden. 
En ikzelf blijf actief, o.a. in het WZC 
De Overbron waar ik beheerder en 
vrijwilliger ben. Ook op oudere leef-
tijd wil ik me blijven inzetten. We 
hebben vandaag al 24 achterklein-
kinderen. Dat geeft stevig energie!

Spijtig genoeg zijn er vele mensen 
uit Heembeek vertrokken. Onze 
kinderen wonen hier niet meer. In 
Mariëndaal zijn vele nieuwe mensen 
komen wonen. Dat is normaal. Ze 
hebben grote en jonge gezinnen. 
Slechts enkele oudere bewoners van 
vroeger wonen er nog, maar dat zijn 
er niet veel meer.

Er is veel bijgebouwd. Het groot 
braakliggend terrein is volgebouwd 
met woningen. De tijden veranderen. 
Maar ik denk met veel plezier terug 
aan de tijd in Mariëndaal.
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Wat is de ‘Association de la Jeunesse 
Val Maria’ juist? Voor wie?

Nordine: Asssociation de la Jeunesse 
Val Maria is een vereniging voor jon-
geren van 6 tot 26 jaar. We bereiken 
een 50-tal jongeren in en rond Ma-
riëndaal. Kinderen bereiken we iets 
minder. We proberen tweetalige ac-
tiviteiten aan te bieden, omdat een 
groot deel van onze jongeren naar 
het Nederlandstalig onderwijs gaat. 
Ons huidig animatorenteam is vooral 
Franstalig, waardoor het Nederlands 
nog een uitdaging is. 

Wat doen jullie allemaal?

Nordine: We doen heel wat activitei-
ten. We organiseren theaterlessen, 
kooklessen, spelnamiddagen. We or-
ganiseren uitstappen en survivalkam-

pen met de jongeren om hun gevoel 
van zelfwaarde te versterken. We 
zetten ook in op intergenerationele 
activiteiten door samen te werken 
met seniorenorganisaties. Als Ne-
derlandstalige organisaties interesse 
hebben, gaan we heel graag met hen 
in gesprek. 

Dat is veel! Kan je wat meer uitleg 
geven over deze activiteiten?

Nordine: We hebben verschillende 
groepen en elke groep doet minstens 
twee keer per week een activiteit. Sa-
men met enkele animatoren begeleid 
ik deze groepen, maar we werken 
ook samen met jongeren, waarvan 
we de talenten proberen in te zetten 
om specifieke activiteiten te begelei-
den. Zo is er een jonge acteur uit De 
Wand die de hoofdrol had in de film 

‘Le jeune Ahmed’ van de broers Dar-
denne die in onze wijk theaterlessen 
komt geven aan de jongeren. 

Wauw een beroemdheid uit onze 
wijk? 

Nordine: Het gekke is dat bijna nie-
mand dat weet, maar Idir heeft voor 
zijn rol in deze film zelfs een prijs ge-
wonnen, met name de ‘Magritte voor 
beste mannelijke hoop’, een prijs die 
sinds 2011 wordt uitgereikt door de 
André Delvaux Academie.

Naast de wekelijkse activiteiten wil-
len we ook echt werken aan de ver-
sterking van jongeren door langduri-
ge projecten te organiseren. Zo zijn 
we op survivalkamp in de Pyreneeën 
geweest om het zelfbeeld van de jon-
geren te versterken. Het kamp omvat 

INTERVIEW

Gedreven vrijwilliger aan het woord: 

Nordine van Association de la Jeunesse Val Maria
Deze keer trekken we naar Mariëndaal om een geëngageerde en dynamische  

vrijwilliger te ontmoeten. Hoewel hijzelf niet in de wijk woont,  
heeft hij er duidelijk zijn hart verloren. We vragen aan Nordine  

waarom hij net in deze wijk een jongerenvereniging oprichtte en waarom hij  
zoveel belang hecht aan samenwerking met Nederlandstalige organisaties.
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veel uitdagingen en de jongeren er-
varen dat ze op eigen houtje dingen 
kunnen bereiken. Dat geeft hen hoop 
dat ze iets kunnen betekenen in deze 
maatschappij.

We organiseren ook duiklessen voor 
de jongeren, waar ze theoretische en 
praktische lessen over duiken krijgen 
en waar ze een brevet kunnen halen. 
Dit is iets wat mij als jongere enorm 
geholpen heeft.

Is dat wat jou motiveerde om een 
jongerenproject op te starten? En 
waarom in Mariëndaal?

Nordine: Ikzelf ben afkomstig van 
de Peterboswijk in Anderlecht, maar 
mijn vrouw is afkomstig van Mariën-
daal. Zij gaf in Mariëndaal schoolon-
dersteuning en huiswerkbegeleiding 
samen met een gekende buurtbe-
woonster, Madeleine, en het wijkco-
mité van Mariëndaal.  Ik zag toen dat 
er veel jongeren in de wijk woonden, 
maar ook dat er niets structureels 
georganiseerd werd voor deze jonge-
ren.  Ik heb zelf heel veel geluk ge-
had dat ik in Peterbos, een wijk waar 
heel wat jongeren het gevoel hebben 
dat er weinig perspectief is, heel wat 
kansen kreeg. Ik kwam uit een gezin 
van 7 jongens en ben echt dankbaar 
dat er in onze wijk een uitgebreid 
aanbod was voor jongeren zoals mijn 
broers en mij. Zo zijn we op een hu-
manitaire reis naar Marokko kunnen 
gaan, waar we o.a. weeshuizen be-
zochten. Ik heb een duikcursus kun-
nen volgen en echt het gevoel gekre-
gen dat ik dingen kon bereiken. Het is 
dat gevoel dat ik nu wil overbrengen 
naar de jongeren uit Mariëndaal. Ik 
wil teruggeven wat ik in mijn jeugd 
heb gekregen.

Eerst ben ik gewoon begonnen met 
het organiseren van activiteiten op 
straat, voor het gebouw Mariënsteen. 
Aangezien deze activiteiten succes 
hadden, heb ik contact gezocht met 
Comencia (een huurderscoöperatie-
ve) en PCS (Projet Cohésion Sociale 
Val Marie-Versailles). Deze organisa-
ties hebben mij aan lokalen gehol-
pen en hebben mij getoond hoe ik 
subsidies kan zoeken voor projecten 
met de jongeren.

Sinds juni 2022 hebben we een offi-

ciële zetel voor onze vereniging in 
het lokaal Mariënborre 1. We voelen 
ons gelukkig dat we dit hebben kun-
nen bereiken. We hebben een lokaal 
met computers waar we de jonge-
ren uit de buurt schoolondersteu-
ning kunnen bieden en hulp bij het 
zoeken naar werk. We zorgen voor 
een permanentie zodat jongeren ook 
zelfstandig de computers kunnen 
gebruiken om te studeren of iets af 
te printen. Zo kunnen we onze weke-
lijkse en langdurige werking nog ver-
sterken.

Je klinkt echt heel dankbaar, maar is 
er nog iets wat jullie nodig hebben?

Nordine: Verschillende ouders van 
onze jongeren zouden graag Neder-
lands leren. We horen dat GC Nohva 
dat organiseert dus we zouden graag 
onze ouders naar deze lessen sturen. 

We hopen om ook op andere manie-
ren samen te werken, want het lijkt 
ons belangrijk om nog meer uit te 
wisselen met Nohva en andere Ne-
derlandstalige organisaties en vereni-
gingen uit de buurt. 

Ann Deraedt: Het lijkt inderdaad dat 
er vruchtbare samenwerkingen mo-
gelijk zijn bv. de kinderen en jonge-
ren doorsturen naar de lessen van de 
academie. Ouders met jonge kinde-
ren laten kennismaken met de Ge-
zinsbond en de bibliotheek. Kortom 
informatie uitwisselen en elkaar ver-
sterken lijkt me een win-winsituatie 
voor iedereen.

Bedankt Nordine, ik heb het gevoel 
dat we na dit interview nog heel wat 
te bespreken hebben, dus wij kijken 
alvast uit naar een toekomstige sa-
menwerking.
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Kan u een goede realisatie van de 
meerderheid benoemen?

Els Ampe: Ik vind het goed dat de 
huidige meerderheid de plannen van 
mijn collega Geoffroy Coomans liet 
doorgaan voor een vernieuwd frietkot 
in Neder-Over-Heembeek. Ik ben ook 
opgelucht dat onze plannen voor de 
verfraaiing van de voetgangerszone, 
het Fontainasplein, de Antwerpse 
Poort... en vernieuwing van heel wat 
voetpaden zijn verdergezet.

Bianca Debaets: Over deze vraag 
heb ik lang moeten nadenken en ver-
schillende buurtbewoners gespro-
ken, maar we konden niet meteen 
iets bedenken. Er is veel enthousias-
me over het nieuwe gemeenschap-
centrum en over LDC ADO Icarus,  
maar dat zijn geen verwezenlijkin-
gen van de stad.

Mathias Vanden Borre: De laatste 
jaren krijgen we als samenleving 
helaas de ene crisis na de andere 
te verwerken. De coronacrisis heeft 
zeer veel slachtoffers gemaakt en 

was voor zeer velen onder ons een 
moeilijke periode. Er is veel dat beter 
kon in het beleid, zoals ondersteu-
ning van rusthuizen en betere hulp 
bij eenzaamheid. De Stad Brussel 
heeft op eigen initiatief wel een 
aantal zaken proberen te doen, zoals 
het grootste vaccinatiecentrum van 
het land openen en hulp aanbieden 
via de openbare ziekenhuizen, wat 
op zich goed is. Toch mocht het meer 
en beter zijn, zeker voor de Neder-
landstaligen. De Nederlandstalige 
zorgverlening blijft een groot pijn-
punt waar de meerderheid veel te 
weinig oog voor heeft.

Welke realisatie zou u niet ge-
daan hebben?

Mathias Vanden Borre: Het ge-
kozen tracé van de tram in Ne-
der-Over-Heembeek is een grote 
vergissing. Ik ben grote voorstander 
van een vlotte mobiliteit en een 
goed werkend openbaar vervoer, 
maar dit is een gemiste kans. De 

verschillende trajecten zijn onvol-
doende tegenover elkaar afgewogen 
en nu kiest men voor een moeilijk 
tracé dat veel overlast zal genereren 
en waarvan de lokale bewoners en 
middenstand absoluut geen voor-
stander zijn. Deze meerderheid heeft 
de mond vol van “burgerparticipatie”, 
maar luistert in feite niet naar wat de 
mensen écht willen. Deze beslissing 
wordt van bovenaf opgelegd tegen 
de wil van de Heembeekenaren 
in. Wat mij betreft, moet er zeker 
een vlottere verbinding tussen Ne-
der-Over-Heembeek en Brussel tot 
stand komen, maar dit tramtracé is 
niet de juiste oplossing

Els Ampe: De nieuwe tram in Ne-
der-Over-Heembeek is een histori-
sche vergissing. Ik zou het plan voor 
de tram begraven en vervangen door 
stille elektrische bussen. De families 
die pas in de Groenweg zijn komen 
wonen, zijn stomverbaasd dat er 
een tram door hun pas aangelegde 
smalle straat zal denderen. Ook voor 
de handelszaken in de smalle Frans 

De oppositie aan het woord
Het huidige stadsbestuur is nu 4 jaar bezig en we vonden het tijd om de Nederlandstalige  

oppositie van Brussel-Stad aan het woord te laten. We stelden aan de gemeenteraadsleden 
Bianca Debaets (CD&V), Els Ampe (Open VLD), Mathias Vanden Borre (N-VA) en  

Riet Dhondt (PVDA) 3 vragen:

Bianca Debaets - CD&V Els Ampe - Open VLD Mathias Vanden Borre - N-VA
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Vekemansstraat is de tram geen cadeau, want de tram 
maakt leveringen nog moeilijker.

Ook het nieuwe rood-groene circulatieplan in de Vijfhoek 
is een miskleun. Nooit waren er zoveel files in de Dansaert-
straat, een ramp voor de leefkwaliteit en de handel.

Bianca Debaets: Het gekozen tracé voor de tram is onbe-
grijpelijk! Let wel, ik ben absoluut voor een beter aanbod 
aan openbaar vervoer, ook in Neder-Over-Heembeek. 
Maar dat men die tram - tegen beter weten in - in de 
drukste handelsstraat wil laten passeren, is onverklaar-
baar. De werken zullen jaren duren, handelaars zullen 
het moeilijk hebben en bewoners willen ook een ander 
traject. Luister naar hen!

Wat zou u wel gedaan hebben wat de meerderheid 
niet doet of niet van plan is te doen?

Bianca Debaets: Wat ik zelf anders zou doen: meer mid-
delen en meer aandacht voor Neder-Over-Heembeek. En 
samen met de inwoners beleid voeren, niet boven hun 
hoofd beslissen.

Els Ampe: Ik zou een brug bouwen tussen Neder-Over- 
Heembeek en Haren zodat Heembeek beter verbonden 
is met andere Brusselse wijken en je niet altijd langs de 
files aan de Van Praetbrug moet. Ik zou ook een metro 
plannen van het Militair Hospitaal tot aan het station van 
Schaarbeek (+-3,5 km) vanwaar je met de trein op 9 minu-
ten in Brussel-Centraal staat, zodat er minder pendelaars 
door Heembeek rijden, maar hun auto op de parking van 
het Militair Hospitaal achterlaten .

Mathias Vanden Borre: De meerderheid, zowel op het 
niveau van de Stad Brussel als het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest, moet veel meer oog en oor hebben voor de 
bezorgdheden van Nederlandstaligen. Zeker op het vlak 
van gezondheidszorg vormt dit een groot probleem in 
Neder-Over-Heembeek. De eerstelijnszorg zoals huis-
artsen en thuisverpleging is bijna niet meer te vinden. 
Ik hoor dit helaas al te vaak van Heembeekenaren die 
zijn geboren en getogen in Neder-Over-Heembeek en 
nu bijna geen Nederlandstalige dokter meer vinden. Dit 
zou dringend aangepakt moeten worden. Maar ook de 
Nederlandstalige zorg in ziekenhuizen en bij specialisten 
moet beter. Vele ziekenhuizen die op papier wel tweeta-
lige zorg verstrekken, zijn in de praktijk enkel Franstalig. 
Dit veroorzaakt soms gevaarlijke situaties, waarbij Ne-
derlandstaligen niet meer worden geholpen of moeten 
uitwijken naar Vlaanderen voor hulp. Dit is helaas geen 
sociaal, maar een asociaal beleid.

Van Riet D’Hondt kregen we, ondanks een paar keer aan-
dringen, geen antwoord.  

PROJECT WWW

Project WWW verwijst naar de vragen ‘wie’, ‘waar’ en 
‘waarom’ in de zoektocht naar identiteit. Jongeren van 
het vierde, vijfde en zesde middelbaar uiten hun mening 
op scène over thema’s die hen bezighouden: over hoe ze 
hun identiteit kunnen plaatsen in een multiculturele rea-
liteit. Ze wisselen hun standpunten uit via dans,  
theater en woord, waarin ze allerlei artistieke vormen 
combineren. Zo komen ze zelf, onder professionele  
begeleiding, tot een volledig afgewerkte voorstelling.  

Januari 2023 start een WWW-groep Heembeek- 
Mutsaard, Grimbergen en Vilvoorde. De repetities  
vinden plaats op woensdagnamiddag, deels in Jeugdhuis 
‘t Mutske en deels in het Cultuurcentrum (cc) van Strom-
beek. Tijdens de krokusvakantie gaat de groep op boot-
camp in CC Strombeek waar ze eind april trots  
op de scène staan. 

Interesse? Meld je aan bij evi.vanhumbeeck@
ccstrombeek.be - 0496 26 95 63 en kom op 25 januari 
naar de startnamiddag in ‘t Mutske.
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Hoe ben je begeleider geworden?

Ignace: Toen we naar NOH verhuis-
den had ik me voorgenomen om 
zo snel mogelijk nieuwe mensen 
te leren kennen. Ik zag dat er in 
Lendrik een nieuwjaarsfeest geor-
ganiseerd werd wat me een ideaal 

moment leek om buurtbewoners te 
leren kennen. Daar ontmoette ik al 
meteen 2 deelnemers van de con-
versatiegroep. Het werd een boei-
ende kennismaking, vooral omdat 
deze mensen me expliciet vroegen 
om Nederlands met hen te spreken, 
zodat zij Nederlands konden oefe-

nen. Dat intrigeerde mij. Toen ik in 
een oproep in de Uil&Spiegel las 
dat er vrijwilligers voor de conver-
satiegroep gezocht werden, heb ik 
meteen gereageerd.

Petra: Ik ben ondertussen al zo lang 
begeleider van de conversatiegroep 
dat ik niet meer goed weet hoe het 
begon (lacht). 

Aangezien Petra in de opvang van 
de Kasteel Beiaardschool werkt, her-
inneren we ons dat Petra vanaf het 
begin enthousiast was om de ouders 
aan te moedigen om de Nederland-
se taal te oefenen en te leren. Ze 
was dan ook meteen fan van de con-
versatiegroepen Nederlands.

Wat is zo leuk aan de conversa-
tiegroep?

Ignace: Het leuke aan de conversa-
tiegroep is dat je mensen van ver-
schillende culturen leert kennen. Je 
hoort veel verhalen van over de we-
reld en merkt dat sommige mensen 
linken hebben over de hele wereld. 
Zo herinner ik mij een man die zelf 
afkomstig was uit Colombia, nu in 
Molenbeek woont en 2 zonen heeft 
waarvan er 1 in Berlijn woont en 
de andere in Madrid. Mijn moeder 
in West-Vlaanderen vindt wonen in 
Brussel al ver. (Hij lacht). Ik vind het 
echt fijn dat wij de mensen kunnen 
helpen met het vertellen van hun 
verhaal, ze geraken niet altijd uit 
hun woorden in het Nederlands en 
vragen dan hoe ze het juist moe-

CONVERSATIEGROEP GC NOHVA: 

INTERVIEW MET PETRA EN IGNACE
We spreken Ignace en Petra, de vaste vrijwilligers van de conversatiegroep Nederlands, op  
vrijdagvoormiddag. Tijdens de conversatiegroepen Nederlands kunnen anderstaligen hun  

Nederlands komen oefenen, samen met enkele geëngageerde vrijwilligers.  
Petra begeleidt de groep wekelijks, ondertussen al meer dan 6 jaar. Ignace steunt haar  

om de 2 weken als vrijwilliger bij deze groep en versterkt ook het vrijwilligersteam  
van de conversatiegroep op maandag.
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ten zeggen. Voor mij zijn zowel de 
vrijdag- als de maandaggroep heel 
boeiend, ook al zijn de groepen heel 
verschillend. Prachtig aan de maan-
dag is dat die mensen zo enthousiast 
zijn om na hun werk nog Nederlands 
te komen oefenen. Soms is het wel 
moeilijk als ze mij vragen “Hoe zeg 
je dat juist? ” Dan moet ik zelf al wel 
eens nadenken hoe we dat correct 
verwoorden. Soms duiken we eens in 
de woordenboeken vult Petra aan.

Petra: Ik vind ook de verhalen van 
andere culturen heel boeiend. De 
vrijdaggroep is ondertussen uitge-
groeid tot een gezellige groep van 
mensen die al jaren komen en el-
kaar goed kennen. We spreken soms 
ook af voor een wandeling of om 
op uitstap te gaan. Het is echt een 
plezier om dit te doen, samen zijn 
onder de mensen, gezellig babbelen 
en ondertussen help ik hen bij het 
oefenen van het Nederlands.

Wat en voor wie is de conversa-
tiegroep juist?

Petra: Iedereen die een basis Ne-
derlands heeft en graag Nederlands 
komt oefenen is welkom. “Er moet 

een conversatie in het Nederlands 
mogelijk zijn”, vult Ignace aan. De 
regel is dat we geen Frans spreken. 
De conversatiegroep is ideaal voor 
iedereen die Nederlands wil probe-
ren te spreken. Veel mensen durven 
niet goed, omdat ze schrik hebben 
om fouten te maken, maar daar is 
de conversatiegroep dan juist goed 
voor. Hier mag je fouten maken.

We zijn uitgegroeid tot een gezelli-
ge hechte groep van deelnemers die 
al jaren komen, nieuwe deelnemers 
worden warm ontvangen. Wel weten 
sommige nieuwe mensen niet goed 
dat een conversatiegroep geen les 
is, maar een plek om te oefenen. Die 
mensen sturen we dan eerder door 
naar de lessen Nederlands.

Wat is er nodig om begeleider te 
zijn? Wat moet je ‘kunnen’?

Petra en Ignace vullen elkaar aan: 
Goed luisteren, mensen betrekken in 
het gesprek en zorgen dat iedereen 
aan bod komt. Het allerbelangrijkste 
is het plezier, we genieten als vrij-
williger van deze activiteit en komen 
zelf ook graag naar de conversatie-
groep. Petra benadrukt hoe belang-
rijk ze het vindt om mensen met hun 
Nederlands te kunnen helpen en 
hoe graag ze dit doet. Ignace en Ann 
kunnen alleen maar bewondering 
tonen voor de passie, waarmee Pe-
tra over deze groep spreekt en het 
feit dat ze al zo lang wekelijks met 
zoveel plezier de groep op vrijdag 
begeleidt. 

Voor de conversatiegroep op 
vrijdag zijn we nog op zoek naar 
iemand die Petra om de twee 
weken kan versterken.

Conversatiegroep Nederlands

- Je zet een tiental deelnemers 
met een basiskennis Neder-
lands aan tot spontane bab-
bels.

- Je engageert je regelmatig 
anderhalf uur.

- Je leert de deelnemers en 
andere begeleiders goed ken-
nen en zorgt voor een echte 
groepsdynamiek.

Ignace en Petra zijn, samen met de andere vrijwilligers van de conver-
satiegroep op vrijdag (Jacqueline, Michel en Annemie), vaste waarden 
geworden in GC Nohva. Ze zetten zich niet alleen in voor de conversatie-
groepen, maar ook voor de filmnamiddagen, Taalkriebels, als uitdrager 
van de Uil&Spiegel, ... of bij Living en Ville. 

Wil je zelf ook vrijwilliger worden van GC Nohva, neem dan alvast een 
kijkje op onze website: https://www.gcnohva.be/het-centrum/medewer-
kers/vrijwilligers. Zonder vrijwilligers, geen GC Nohva!
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Albert de Ro (1851-1907) kocht het 
Meudonkasteel in 1896. Hij ging er 
ook wonen (en niet in de villa, zoals 
vermeld in vorig artikel). Hij was no-
taris in Sint-Joost-ten-Node en had 
nauwe contacten met koning Leo-
pold II. Hij ligt begraven in de kapel 
van Neder-Over-Heembeek. Voor de 
begrafenis van Albert de Ro werden 
speciale boten tussen de Lakenbrug 
en Neder-Over-Heembeek ingelegd. 
Albert de Ro was een weldoener 
voor de bevolking van Heembeek. 
Hij ondersteunde onder andere de 
scholen en stelde zijn domein ter 
beschikking van de leerlingen. In de 
serre van het Meudonpark konden 
ze uitheemse planten ontdekken. 
In de dreven van het park werden 
loopwedstrijden gehouden en in de 
vijvers konden de kinderen zwem-
men.

De broer van Albert, Georges de Ro 
(1854-1921), was eveneens notaris 
in Sint-Joost-ten-Node en hij was 
senator van 1912 tot 1921 en burge-
meester van Neder-Over-Heembeek 
(1904-1909). Onder impuls van Geor-
ges de Ro werd in 1910 het eerste 
gildehuis gebouwd. Als senator was 
hij een hevige voorstander van de 
aanhechting van Neder-Over-Heem-
beek bij Brussel, wat kort voor zijn 
overlijden ook gebeurde. Hij ligt 
begraven op het kerkhof van Laken 
en het is niet duidelijk of hij later 
is bijgezet in de kapel van Ne-
der-Over-Heembeek. Hij heeft wel 
een gedenkplaat in de kapel.  

De zoon van Georges de Ro had 
dezelfde voornaam Georges (1887-
1947) en was eveneens notaris in 
Sint-Joost-ten-Node. Hij ligt begra-

ven in het familiegraf op de begraaf-
plaats van Neder-Over-Heembeek.

De familie de Ro heeft altijd finan-
ciële en morele steun verleend aan 
het (katholieke) verenigingsleven 
van Heembeek. Alice Vaxelaire-de 
Ro, een dochter van Georges, was 
bijvoorbeeld erevoorzitster van de 
Koninklijke Harmonie Sint-Lendrik.

Deze familie van notarissen heeft 
haar familiegraf in de kapel op het 
kerkhof van Neder-Over-Heembeek 
op amper 530 meter van het Meu-
donpark.

De kapel is de enige kapel op het 
kerkhof van Neder-Over-Heem-
beek en staat aan het einde van de 
middenlaan. Ze werd gebouwd in 
1918 en is ongetwijfeld het meest 
indrukwekkende monument op onze 
begraafplaats. 

Op dit monument in eclectische stijl 
rust een imposant kruis met een 
deur, die zelf een gesluierde schedel 
ondersteunt waarop een palm rust. 
De palmtak symboliseert de over-
winning, vrede en het eeuwige le-
ven. Een draperie met zandlopermo-
tieven daalt aan weerszijden van de 
schedel neer. Het bas-reliëf erboven 
stelt de drie theologische deugden 
voor die door cherubijnen worden 
vastgehouden: het geloof, de hoop 
en de naastenliefde, respectievelijk 
gesymboliseerd door het kruis, het 
anker en het hart. Bovenaan staat de 
inscriptie “in te domine speravi ” of 
“Ik vertrouw op u Heer ”. De prachti-
ge gebrandschilderde ramen binnen 
in de kapel stellen de beschermhei-

KAPEL VAN DE FAMILIE DE RO  
OP HET KERKHOF 

VAN NEDER-OVER-HEEMBEEK

De familie de Ro had eind 19de en begin 20ste eeuw een zeer grote invloed in Heembeek.  
De familie was de laatste eigenaar van het Meudonkasteel. 
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ligen van twee leden van de familie 
de Ro voor: de heilige Carolus Borro-
meus en Sint-Joris. 

De concessie van de enige kapel op 
het kerkhof van Neder-Over-Heem-
beek is eind vorig jaar ten einde 
gekomen en renovatiewerken zijn 
meer dan nodig om deze kapel als 
erfgoed van Neder-Over Heembeek 
te behouden. Mevrouw Stallaerts, 
de huidige erfgename van de fami-
lie, kan dit niet. Op het kerkhof van 
Laken worden voortdurend graven 
en monumenten gerestaureerd 

door de Stad Brussel. Waarom de 
enige kapel op het kerkhof van Ne-
der-Over-Heembeek niet? Iedereen 
die ideeën heeft of die wil helpen 
om dit erfgoed te behouden kan de 
Erfgoedcel Heembeek-Mutsaard 
contacteren.

Met dank aan: Yves De Schutter  
(foto’s), Frans Coomans, het boek: 
“Les champs de repos de la Région 
de Bruxelles” van Cécilia Vandervel-
de (1997) en de website   
https://www.brussel.be/begraaf-
plaats-neder-over-heembeek

Gezellig en lekker samenzijn … 
Voor 1 euro krijg je  

pannenkoeken – koffie en/of thee! 

Leer je buur(t) beter kennen! 

Geef een seintje op 0471 200 131 
en laat weten dat je erbij zal zijn…. 

BUURT (T) 
PANNENKOEKENSLAG 

DINSDAG 15 NOVEMBER 
14.00 tot 16.30 u. 

LDC ADO Icarus en medewerkers van SOLVAY 
slaan de handen in elkaar. 

Een ‘PARTNERSHIP’ waar IEDEREEN beter van wordt! 

Foto’s en verhalen van vroeger? 
De erfgoedvrijwilligers  
verwelkomen u tijdens het  
Erfgoedcafé.

Wanneer? 3 & 17 november 2022 
en 1 & 15 december 2022

Waar? LDC ADO Icarus –  
Lendrikgebouw  
Peter Benoitplein 22  
te Neder-Over-Heembeek
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De maand november start voor velen 
erg kwetsbaar. Allerheiligen en Aller-
zielen zorgen er ieder jaar opnieuw 
voor dat we samenkomen met familie 
en vrienden om onze geliefden te 
herdenken.  

Verlies en de dood zijn thema’s die 
nog steeds moeilijk bespreekbaar zijn. 
Leerde jij op school hoe hiermee om 
te gaan? Waarschijnlijk niet. Omgaan 
met onze persoonlijke kwetsbaarheid 
is nog steeds een taboe. Maar naast 
pijn en gemis, heeft verlies ook een 
mooie kant. Het werkt namelijk sterk 
verbindend. Daarom zullen wij in De 
Overbron aan de slag gaan met deze 
thema’s.  

Op vrijdag 4 november om 14.00 u. 
vindt een herdenking plaats van en 
voor bewoners; we sluiten af met een 
pannenkoek. Op dinsdag 8 november 
om 14.30 u. voorzien we een creatief 
atelier rond rouw en verlies. Op vrij-
dag 18 november om 10.00 u. geeft 
onze rouw- en verliescoach een vor-
ming voor het personeel.  

De Ouderenweek vindt dit jaar plaats 
van 21 tot 28 november. De toekomst 
van de ouderenzorg staat zowel in 
2022 als in 2023 centraal. In De Over-
bron zullen er tijdens deze week nóg 
meer activiteiten zijn, waarvan alle 
bewoners kunnen genieten. Ze wor-
den extra in de watten gelegd! Zo krij-
gen we hoog bezoek! Op 24 novem-
ber van 14.00 tot 15.00 u. komen de 
leerlingen van het vierde leerjaar van 

basisschool Leo XIII langs. Onze bewo-
ners werden al heel enthousiast na het 
krijgen van hun zelfgemaakte kaar-
ten, waarvoor we hen ook via deze 
weg nog hartelijk willen bedanken. 
Iedereen kijkt uit naar hun bezoek. Op 
17 november kan u in De Overbron 
komen zingen en dansen. Luc Around 
zal ons die namiddag verwennen met 
golden oldies. Verder zullen er tijdens 
deze week kleine verwennerijen de 
revue passeren. We maken ook post-
kaarten met onze eigen tekst  en deze 
de wereld insturen. Hoe willen onze 
bewoners dat hun leven met zorgno-
den er morgen uitziet? Via deze weg 
kunnen onze ouderen hun stem laten 
horen. 

De wereld wordt nog steeds getekend 
door oorlogen en de zoektocht naar 
vrede. Naar aanleiding van Wapen-
stilstand zullen wij in De Overbron 
op zoek gaan naar oorlogsverhalen. 
Maakte jij een oorlog mee? Herinner 
je je nog verhalen van je ouders? Of 
misschien zelfs van je grootouders? 
Tijdens de week van 14 november 
sprokkelen we verhalen van buurt en 
bewoners. Kom langs in ons praatcafé 
op dinsdag 15 november om 14.30 u. 
en vertel jouw verhaal! Ga je liever 
creatief aan de slag? Kom dan mee 
klaprozen schilderen in aquarel op 
woensdag 16 november. 

Op 27 november wordt de wetenschap 
gevierd. Hoe meer je weet, hoe meer 
je weet dat je niet weet! De woorden 

van Aristoteles zinderen na bijna 2400 
jaar nog na, maar wij weten wel dat De 
Overbron de dag van de wetenschap 
viert op 29 november om 14.30 u. We 
zullen verschillende (al dan niet ge-
vaarlijke en gedurfde) experimenten 
uitvoeren. Spannend? Zeker weten! 
Neem jij ook deel aan onze weten-
schapsnamiddag? Geef dan een sein-
tje, dan schrijven we je in! Hopelijk 
zien we je hier! Veiligheid en plezier 
verzekerd! 

De winter komt er weer aan. Hoog tijd 
voor sfeer, warmte en gezelligheid! 
Een bezoek van de Sint kan daarbij 
niet ontbreken. Sinterklaas is een tra-
ditie, een gewoonte die van genera-
tie tot generatie wordt doorgegeven. 
Maar tradities zijn niet standvastig, ze 
evolueren mee met de tijdsgeest. In 
De Overbron zal de Sint op dinsdag 6 
december op bezoek komen met zijn 
roetpieten. 

Zondag 18 december is het de dag van 
de migrant. Mensen migreren al sinds 
de tijd dat er nog verschillende mens-
soorten op deze aardbol rondliepen; 
het is een thema dat nooit zal verdwij-
nen. Migratie is altijd een interessant 
onderwerp. Daarom organiseren wij 
een grote migratiequiz op vrijdag 16 
december. Vele werknemers bij ons 
hebben een andere origine. We zullen 
bij hen navraag doen naar hun favo-
riete, typische gerecht, afkomstig uit 
hun land van herkomst. Daaruit zullen 
we een aantal receptjes kiezen en de 

KOUDE MAANDEN  
BRENGEN WARME SFEER  

IN DE OVERBRON.
De herfst is al een tijdje in het land en we kabbelen voort naar de winter.  

Het zijn korte dagen, soms donkere dagen. Maar niet in De Overbron!  
De vele activiteiten brengen kleur, licht en warmte.  

Hieronder een overzicht van wat er de komende maanden te beleven valt.



14

gerechten maken tijdens ons kookatelier. Op die ma-
nier sluiten we onze quiz af met een hapje en een 
babbeltje. 

In de zomer zetten we ze buiten, in de winter brengen 
we ze weer naar binnen. Om het extra gezellig te ma-
ken, fleuren we De Overbron op met bloemetjes. We 
gaan namelijk bloemschikken! Wil jij ook graag een 
kerstbloemstuk maken? Aarzel dan niet om ons te 
contacteren! 

Kerst en…

Cadeaus! Wie weet wat ‘Secret Santa’ is? Cadeautjes 
uitdelen volgens ‘Secret Santa’ wil zeggen dat je een 
naam trekt en dan een cadeautje koopt voor de per-
soon op het briefje. In De Overbron zal iedere bewo-
ner een naam trekken. Maar in plaats van een cadeau 
te kopen, zullen wij zelf iets maken en cadeau geven! 

Muziek en theater! In december zal het Sint-Aloysius-
koor een kerstconcert geven. Maar we gaan ook zelf 
aan de slag. Bewoners en personeel zullen hun eigen 
kersttoneel op de planken brengen! Hiervoor zoeken 
wij hulp bij buurtbewoners. Speel jij graag toneel? 
Heb je eerder ervaring met regie of muziek? Dan ben 
jij de buur die wij zoeken! Contacteer De Overbron 
onmiddellijk wanneer jij het warm krijgt bij het lezen 
van deze oproep. Verder organiseren we nog een 
kerstmuziekbingo. Lekker nostalgisch!

Kaarten en foto’s! Net als vorig jaar zullen we tijdens 
ons creatief atelier onze eigen kerstkaarten maken. 
We maken kerstkaarten om te verkopen, maar ook 
om naar onze familieleden te sturen. Dit jaar voegen 
we er nog een extraatje aan toe. We gaan een kerst-
fotoshoot organiseren! Kerstbomen, kerstmutsen, 
bellen en jingles zullen niet ontbreken! 

Voor sommige activiteiten in december staat nog 
geen officiële datum vast.  U kan ons altijd telefo-
nisch (02/266.12.12) of via mail (animatie@deover-
bron.be) contacteren. U bent namelijk meer dan 
welkom bij ons!
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Lekker blijven hangen…..zingt Margriet.
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje… ze passeren allemaal de revue! Kom mee het jaar uit- 
swingen en het nieuwe jaar inzingen.  Ambiance verzekerd. Gratis toegang!
 
Haal vanaf 3 november a.s. je kerstbal met gratis toegangskaart af bij LDC ADO Icarus, Beenhou-
werij Elsocht, ’t Hiembeiks Kotteer, Telesound, Apotheek Matton, GC Nohva, Den Achtsten Hemel, 
Café Bon Coin, WZC De Overbron, WZC Pagode, WZC De Wand, Residentie De Wilde Rozen en 
Carrefour 
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Sociaal restaurant

Jullie zijn ook deze maand welkom in 
De Overbron voor het sociaal restau-
rant. En er is nieuws! Vanaf november 
zal ons sociaal restaurant uitbreiden. U 
kan bij ons terecht voor een heerlijke 
warme middagmaaltijd  met frisdrank, 
koffie en dessert. Niet alleen op woens-
dag en donderdag, maar voortaan ook 
op vrijdag. Naar jaarlijkse traditie or-
ganiseren we in De Overbron een mos-
selsouper. Ook wordt er voortaan 1x 
per maand een warme avondmaaltijd  
georganiseerd. 

9 november: mosselsouper om 12.00 u.

24 november: ballekes met kriekskes 
om 17.00 u.

Huisbezoeken

Ook onze huisbezoeken zijn na een 
korte pauze weer helemaal terug. Het 
is onze bedoeling de buurtbewoners te 
leren kennen. In een zorgzame buurt is 
het namelijk belangrijk dat de informe-
le netwerken in de buurt sterker wor-
den,  dat je zoveel mogelijk mensen in 

de buurt kent. Het is voor het ontwik-
kelen van een zorgzame buurt  ook es-
sentieel dat niet enkel de grootte van 
het sociaal netwerk toeneemt, maar 
dat het netwerk ook sterk aan elkaar 
hangt. Wat hebben die huisbezoeken 
hier nu mee te maken? In een eerste 
fase is het de bedoeling dat wij te we-
ten komen wie er leeft en wat er leeft 
in de buurt. ‘Hoe voel je je persoon-
lijk? Hoe voel je je ten opzichte van de 

buurt? Wat doe je graag?’ zijn enkele 
van de vragen die de revue passeren. 
In de tweede fase, die nu ongeveer 
van start gaat, gaan we ook werkelijk 
met die info aan de slag en zullen we 
zoveel mogelijk van jullie input gebrui-
ken om ontmoetingen te organiseren, 
je wijk of buurt op te fleuren en derge-
lijke. Leuk toch? Houd je deurbel in het 
oor, want misschien komen we wel bij 
je langs!

Bezoek ARDAPS

Zaterdag 1 oktober konden buurtbe-
woners en de bewoners van De Over-
bron genieten van bezoek van vzw 
ARDAPS en haar leden. Er werd een 
Afrikaanse dag georganiseerd met  
een expo van Afrikaanse doeken en 
lekker Afrikaans eten. Op het menu 
stond een lekkere Belgische tomaten-
soep, bakbanaan, maniok, vis of kip en 
rijst. Lekker smullen! Een DJ had een 
DJ-set samengesteld met Afrikaanse 
én Vlaamse muziek, een heuse cultu-
rele mengelmoes, zoals we het graag 
zien in een Zorgzame Buurt. Er werd 
gedanst en gelachen, gesmuld en ge-
dronken. Klinkt als een feestje? Dat 
was het ook! Hier enkele sfeerbeelden.

ZORGZAAM  
NEDER-OVER-HEEMBEEK
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DDD EN LIVING EN VILLE
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Koffie/thee en water worden voor-
zien tijdens de puzzelwedstrijd en is 
inbegrepen in de prijs.
Datum: zaterdag 3 december van 
15.00 tot 17.00 u.
Plaats: GC Nohva, Peter Benoitplein 
22, NOH 
Prijs: vanaf 12 jaar en volw. deelne-
mers: 5 euro/persoon
vanaf 12 jaar en volw. leden Gezins-
bond en LDC ADO Icarus: 3 euro/
persoon
Info en inschrijving: verplicht via 
e-mail op gezinsbondnoh@hotmail.
com of via LDC ADO Icarus, Peter 
Benoitplein 22, NOH ten laatste op 
28 november
Betaling: op voorhand betalen, het 
bedrag overschrijven op de rekening 
van de Gezinsbond NOH: BE68 4284 
1021 3134 met mededeling ‘Puzzel-
kampioenschap en uw naam’ of cash 
betalen bij LDC ADO Icarus

BRUSSELS  
VOLKSTHEATER  
I.S.M. KWB
Er zijn plaatsen gereserveerd voor 
het Brussels Volkstheater met de 
steun van Paspartoe.  
Ze spelen De zugezeide zeeke.

Het verhaal: Ondanks Argans goede 
gezondheid en zijn rijkdom schakelt 
hij almaar doktoren in voor zijn in-
gebeelde darmproblemen en klaagt 
hij almaar over de rekeningen die hij 
daarvoor moet betalen. De dokters 
en apothekers overbluffen Argan 
door hun geleerdheid en hij is hun 
slachtoffer. Om gratis medische 
verzorging te krijgen, probeert de 
onuitstaanbare hypochonder zijn 
dochter Angélique, die Cleante 
bemint, uit te huwelijken aan een 
onaantrekkelijke arts. Zijn tweede 
vrouw Béline ziet haar liever in 
een klooster. Argan ondergaat de 
verzorging, ondergaat daarbij het 
sarcasme van de kokette dienstmeid 
Toinette en hij wordt bedrogen door 
Béline.
Datum: zondag 11 december 14.30 u.
Plaats: Zinnema, Veeweidestraat 24-
26, 1070 Anderlecht 
Prijs: 12 euro en 10 euro voor leden 

VERENIGINGSNIEUWS NOVEMBER-DECEMBER 2022

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, roeien, kanoën, 
spelen, leren. Tot snel!

Plaats: Heembeekkaai 3, 1020 Brus-
sel naast de BRYC 
Elke zondag van de maand van 
13.45 tot 17.00 u.
Info: op de website www.roodbaard.be 

OKRA NOH
Gezellig samenzijn.
Datum: woensdag 2 november van 
14.00 tot 17.00 u. 
Plaats: Lendrik, Peter Benoitplein 22, 
NOH
Info: christiane.crampe@hotmail.
com of 02 268 37 54

GEZINSBOND
TONEEL RUST ROEST 
Na een paar keer uitstel door coro-
na kunnen we nu eindelijk genieten 
van de dolgekke komedie ‘In de 
saccoche’. 
Datum: vrijdag 25 en zaterdag 26 
november om 20.00 u.
Plaats: ’t Hiembeiks Kotteer (Familia), 
Frans Vekemansstraat 131, NOH 
Prijs: 10 euro, leden van de Gezins-
bond NOH krijgen ter plaatse 1 euro 
korting van een bestuurslid

PUZZELKAMPIOENSCHAP EN 
BEZOEK VAN DE SINT 
Doe mee aan het eerste puzzel-
kampioenschap van de Gezinsbond. 
Ploegen van maximum 4 personen 
leggen om ter vlugst een unieke 
Jommeke Gezinsbondpuzzel van 
500 stukjes. Gezinnen, grootouders 
met kinderen, vriendengroepen… 
zijn welkom.  

De Gezinsbond NOH puzzelt i.s.m. 
het LDC ADO Icarus. Kinderen vanaf 
8-9 jaar kunnen meedoen aan de 
grote Jommekepuzzel. Voor de jon-
gere kinderen zijn er aparte puzzels 
en spelen voorzien. Na de puzzel-
wedstrijd mogen we ons verheugen 
op de komst van de Sint die voor de 
kinderen iets lekkers meebrengt. 

ÉÉN ADRES: 
STALKRUIDLAAN 13

1020 LAKEN

Ben je ouder dan
18? Ook in onze

leidingsploeg ben
je meer dan

welkom!

Ons jaarlijks
eetfestijn,

kiekenboef, gaat
door op 12
november!

KAAT SACHA

LEIDING@CHIROMUTSAARD.BE CHIRO MUTSAARD

KAAT

+32 498 34 74 90          +32 476 74 81 28

SACHA

CHIRO 
MUTSAARD

BEN JIJ TUSSEN DE 6 EN 18 JAAR OUD

EN HEB JIJ ZIN OM JE OP ZONDAGEN

VAN 14U TOT 18U TE AMUSEREN MET

LEEFTIJDGENOOTJES? 

BEKIJK HIER 
ONZE AGENDA

Elke zomer gaan
wij van 

5-15 augustus op
kamp!
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van de Gezinsbond afdeling NOH
Inschrijving: verplicht via mail naar 
gezinsbondnoh@hotmail.com of 
bellen naar Christine: 0476 62 07 82
Betaling: bedrag overschrijven op de 
rekening van de Gezinsbond NOH: 
BE68 4284 1021 3134

DE BROEDERSCHAP VAN 
SCHERPENHEUVEL  
NEDER-OVER-HEEMBEEK 
VZW
KAAS- EN WIJNAVOND EN 
PANNENKOEKEN
Steun onze Broederschap door jullie 
deelname. 
Word lid voor slechts € 2,- per per-
soon.
Datum: zaterdag 19 november 2022 
vanaf 16.00 uur
Plaats: Familia, Frans Vekemans-
straat 131, NOH
Info: bij Daniël Sterckx 0476/705 488 
en Cathy Buyse 0490/431 942

TONEELKRING  
RUST ROEST
SPEELT ‘IN DE SACCOCHE’
Max, een schoenmaker, is een bra-
ve man van rond de 60 jaar. In zijn 

schoenmakerij verkoopt hij ook een 
beperkt assortiment handtassen en 
lederwaren. Heel zijn leven stond 
in het teken van de zorg voor zijn 
ouders en zijn schoenmakerswinkel. 
Wanneer zijn ouders echter overlij-
den, waagt hij zijn kans in de liefde. 
Via internet ontmoet hij Barbara en 
na enkele maanden trouwen ze.

Zijn geluk in de liefde is van korte 
duur, want na hun huwelijk wordt 
duidelijk dat Barbara vooral om de 
centen met Max is getrouwd. Boven-
dien blijkt Barbara een volwassen 
dochter te hebben, die liever lui dan 
moe, ook nog eens bij hen komt in-
wonen.

Na een weekendje vissen komt Max 
nietsvermoedend thuis en stelt vast 
dat zijn schoenmakerij is omgeto-
verd tot een “saccochenwinkel”. Bar-
bara heeft duidelijk grootse plannen 
met de winkel. Om deze te realise-
ren moet Max zijn levenswerk naar 
de kelder verhuizen en ondergaat 
Max noodgedwongen een metamor-
fose.

Max heeft moeite met de nieuwe si-
tuatie en samen met zijn beste vrien-
din Virginie beraamt hij een plan 
om zijn hebzuchtige echtgenote een 
koekje van eigen deeg te geven.

Of hoe een pantoffelheld zich ont-
popt tot held.

En hoe ongeluk in de liefde kan lei-
den tot …

Nu ja, kijk zelf maar hoe deze hilari-
sche klucht  afloopt.

Spelers: Inge De Backer, Sabine 
Depoorter, Joske De Neef, Willy De 
Wolf, Vicky Hemmerechts, Rony Ol-
brechts, Peter Remorie, Sandra Van-
beneden, Anneleen Van Hautegem
Datum: vrijdag 25 en zaterdag 26 
november om 20.00 u., deuren om 
19.30 u.
Plaats: ’t Hiembeiks Kotteer, Frans 
Vekemansstraat 131, NOH
Voor tickets en reservaties: Sandra 
Vanbeneden 0486/181591 of via de 
website: www.ktrustroest.be

SCHAAKCLUB
ZOEKT NIEUWE LEDEN
U hebt interesse in het schaken en 
u woont in de noordrand van Brus-
sel? Dat treft, wij ook! Vandaar dat 
we lang geleden beslist hebben om 
regelmatig samen te komen om een 
spelletje schaak te spelen of om iets 
anders te doen.

We spelen een spelletje blitz, rapid, 
of iets anders. Soms komen we ook 
gewoon samen voor een babbel. So-
wieso kunnen we daarna even in het 
café blijven plakken. Tegenwoordig 
doen we dat in Neder-over-Heem-
beek.

Zie je het zitten om eens af te ko-
men, aarzel dan zeker niet! We zijn 
steeds op zoek naar nieuwe leden. 
Iedereen is welkom, jong  of oud, 
schaker of niet-schaker, man of 
vrouw.
Datum: (bijna) iedere vrijdagavond 
tussen september en juni omtreeks 
20.00 u.
Plaats: ’t Hiembeiks Kotteer, Frans 
Vekemansstraat 131, NOH
Info: neem zeker een kijkje op onze 
website www.reti.be of contacteer 
ons via info@reti.be als je nog vra-
gen hebt.
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•  Alle cursussen vinden plaats in Len-
drik, Peter Benoitplein 22. Geïnteres-
seerd in meer cursussen? Neem dan 
zeker een kijkje bij LDC 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).

Meer info: www.gcnohva.be 

NIEUW!
PILATES OP MAANDAG 
Vanaf nu kan je ook op maandag van 
9.00 tot 10.00 u. pilates volgen bij GC 
Nohva. 
De lessen op maandag zijn voor een 
gemengde groep. De lessen op dins-
dagavond zijn Ladies Only
Je 10-beurtenkaart is voor vrouwen 
geldig voor beide lesuren. 
10-beurtenkaart: €60
Kortingstarieven mogelijk

HOCKEY
Start lessenreeks in Lendrik van vrij-
dag 7 oktober tot en met vrijdag  
16 december.
Hockey is een fantastische teamsport 
voor jongens & meisjes!  
6 - 9 jaar: 17.30 tot 18.30 u.
10 - 12 jaar: 18.30 tot 19.30 u.
Prijs: €75
Kansentarief mogelijk

FILMLOKET EN 
VOORLEESUURTJES 

FILMLOKET 
Op woensdag om 13.30 u.
Kom  maandelijks naar een Neder-
landstalige kinderfilm kijken bij GC 
Nohva.
09/11: Gus: Gus is een schuw vogeltje, 
allesbehalve een durver. Maar grote 
dromen heeft hij wel. Dan breekt het 
moment van de grote vogeltrek aan, 

die hij moet leiden... maar is Gus klaar 
voor zo’n belangrijke opdracht?

07/12: Mijn vader is een Saucisse: De 
12-jarige Zoë is beste maatjes met 
haar papa. Wanneer hij besluit om 
zijn job als bankier op te geven en 
acteur te worden, is de mama van 
Zoë helemaal niet akkoord. Maar Zoë 
gelooft wél in papa’s droom.

Inkom €2

VOORLEESUURTJES 
Op woensdag 16/11 en 14/12 van 
15.00 tot 16.00 u.
Kom in de bib naar de mooiste ver-
haaltjes luisteren. 
Gratis

NEDERLANDS OEFENEN 

IMPRO ALL-IN 
Elke dinsdag van 20.30 tot 22.30 u. 
Improviseren, iedereen kan het leren. 
Wided toont je de basistechnieken. 
Maak kennis met de groep en zijn 
werking tijdens een korte Impro-voor-
stelling op zaterdag 19 november om 
14.00 u. in Lendrik tijdens de artis-
tieke wandeling. 
Gratis
Info via agguilmot@hotmail.com

CONVERSATIEGROEPEN 
Op maandag van 19.00 tot 20.15 u. en 
op vrijdag van 10.00 tot 11.30 u. 
Praten in het Nederlands over alle-
daagse dingen. Gezellig rond de tafel 
of op uitstap.
Gratis

SAVE THE DATE 

NIEUWJAARSFEEST GC NOHVA 
Op zaterdag 21 januari 2023 
Meer info volgt.

ARTISTIEKE WANDELING 

Op 19 en 20 november 2022 vindt de 
derde editie van de artistieke wande-
ling plaats. De wandeling gaat langs 
verschillende culturele locaties en 
verenigingen in Neder-Over-Heem-
beek.

VERNISSAGE 
Op vrijdag 18 november om 18.00 u. 
We nodigen jullie uit om samen het 
glas te heffen en het programma te 
ontdekken.
In het cultureel centrum NOH - Mai-
son  de la Création, Sint-Nikolaas-
plein, 1120 NOH.

DE WANDELING 
Op 19 en 20 november kan je tussen 
11.00 en 17.00 u. doorheen Neder- 
Over-Heembeek verschillende lokale 
artistieke projecten ontdekken. Haal 
je flyer met kaart bij de infopunten. 

SLOTCONCERT POTLACH OR-
CHESTRA 
Op zondag 20 november om 17.00 u. 
in Lendrik.

INFOPUNTEN 
GC Nohva, Peter Benoitplein 22,  
1120 NOH. 
Centre Culturel NOH, Maison de la 
création, Sint-Nikolaasplein 3,  
1120 NOH.

BUS 
Ook minder mobiele personen kun-
nen met rust genieten van het artis-
tieke aanbod dankzij een bus.

Bustours: zaterdag 19/11 om 11.00 en 
14.00 u. en zondag 20/11 om 11.00 en 
14.00 u.

Reservaties: 02 268 20 82 of 
gcnohva@vgc.be

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - NOVEMBER-DECEMBER 2022

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


