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Editoriaal
De redactie wenst u een gezond, creatief, energiezuinig, zonnig, solidair en geluk-
kig 2023!

Ook dit keer hebben we een mooie editie van de Uil&Spiegel samengesteld. Met 
heel diverse thema’s zoals de werking van Chiro Mutsaard, een stukje Heembeeks 
erfgoed rond Manneke Pis, de nieuwe schoolcampus op de Mutsaard, 50 jaar ge-
meenschapsraad in Neder-Over-Heembeek, een fotocollage van de artistieke 
wandeling en nog zoveel meer.

We vestigen graag uw aandacht op het in memoriam voor Liliane Verhaeghe, de 
weduwe van Karel Hemmerechts, die heel erg verbonden was met de Mutsaard.

Alvast veel leesplezier. Reageren kan via mail naar gcnohva@vgc.be. 

En omdat koken geld kost, doen we een warme oproep voor een vrijwillige 
bijdrage ter sponsoring van de Uil&Spiegel. Elke gift, hoe klein ook, is welkom. 
Het rekeningnummer: BE13 4284 0929 2139.
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Om met de deur in huis te vallen, 
hoe gaat het met Chiro-Mutsaard?

Sacha: Het is geweldig leuk. We amu-
seren ons elke zondag. Chiro blijft 
iets unieks. Jongeren die voor andere 
jongeren zorgen en dat doen met 
hart en ziel. Het is ook iets unieks 
in de wereld. Dat jeugdwerk vind je 
enkel bij ons. Heel de wereld benijdt 
ons dat.

Kaat: Zeg dat wel. Chiro is en blijft 
ons leven. We zijn een diverse en 
zotte bende. Onze groep is vrij klein, 
maar daardoor ook heel familiaal. 
Ieder kind, elke jongere is uniek. We 
zijn geen klassieke standaardgroep 
maar een warme familie. 

Hoe is Chiro-Mutsaard  
georganiseerd?

Kaat: Er is een aanbod voor kinderen 
tussen 6 en 18 jaar. Er zijn 5 afdelin-
gen: De Speelclub (6 tot 9), Rakwi’s 
(10-12), Tito’s (13-14), Keti’s (15-16) 
en Aspi’s (17-18). We hebben een 
enthousiaste leidingsploeg en kun-
nen rekenen op heel wat hulp van 
de ex-leiding. De meeste activiteiten 
gebeuren per afdeling en die zijn 
heel gevarieerd: activiteiten in de lo-
kalen, ravotten, naar de Kattebergen 
gaan of naar het Chinees Paviljoen, 
zoektochten in de straten van ons 
kwartier, zingen, enz.

Sacha: We zouden nog veel kinderen 
en leiding kunnen verwelkomen. 
Onze lokalen aan de Stalkruidlaan 

13 op de Mutsaard, onder Parochie-
centrum De Kring, kunnen heus nog 
wel meer volk herbergen. Iedereen 
is welkom, van jong tot leiding. Kom 
eens langs op zondag van 14.00 tot 
18.00 uur. Je zal zien, je zal je niet 
vervelen.

Kaat: Meer zelfs, het wordt de tijd van 
je leven. Je maakt er hechte vrienden 
voor de rest van je leven. Echt waar, 
je kan de Chiro niet loslaten. Als 
kind heb ik er zoveel schone dingen 
gekregen en dat wil ik nu ook door-
geven aan andere kinderen. Je maakt 
in de Chiro vriendschappen met men-
sen die je anders nooit zou tegenko-
men. Dat maakt het zo uniek.

Sacha: Je leert er enorm veel en je 
krijgt ook veel verantwoordelijkheid. 
Dat komt van pas voor de rest van je 

Chiro, dat is ons leven!
Chiro Mutsaard is een boeiende jeugdbeweging waar vele kinderen en jongeren de tijd  
van hun leven meemaken. Tijd voor U&S om met hen eens een leuke babbel te hebben.  

We spraken met twee leden van de leiding: Kaat Cardoen en Sacha Bulens.

INTERVIEW

Chiro Mutsaard op jaarlijks zomerkamp
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leven. Het is bewezen: mensen die 
in de jeugdbeweging zaten, hebben 
een streepje voor op anderen. Je kan 
sneller verantwoordelijkheid opne-
men. Je bent ook creatiever.

Zijn jullie nog een Nederlandstali-
ge jeugdbeweging en zo ja, is dat 
niet moeilijk in Brussel?

Sacha: We zijn een eentalig Neder-
landstalige jeugdbeweging. Zonder 
meer. Maar we staan open voor 
alle culturen en talen. Zeker voor 
kinderen en jongeren uit het Neder-
landstalig onderwijs in Brussel. De 
taal van de ouders speelt geen rol, 
alleen moeten ze moeite doen om 
het Nederlands te willen verstaan. 
Maar voor anderstalige kinderen in 
het Nederlandstalig onderwijs is het 
zonder twijfel de beste waarborg op 
een stevige Nederlandstaligheid. Via 
de Chiro maken we echte tweetalige 
Brusselaars.

En gaan jullie, naast de zondagse 
bijeenkomsten, ook nog elk jaar 
op kamp?

Kaat: Zeker. Elk jaar gaan we met 
heel de groep op kamp naar de Ar-
dennen. We leven dan 10 dagen in 
tenten in de bossen. In respect met de 
natuur. En daar kunnen we spelen en 
ravotten. Daar kunnen we ongeremd 
onszelf zijn. Verbonden met elkaar. 
Gaan voor elkaar.

Op zo een kamp leer je voor elkaar 
door ’t vuur te gaan. Je helpt elkaar. 
Je maakt elkaar sterk en je geniet 
van 10 intense dagen geluk. Echt 
waar, iedereen zou dit moeten proe-
ven. Eenmaal meegegaan, wil je dit 
nooit meer missen.

Sacha: Dit jaar gaan we naar Dourbes 
in Viroinval. We kijken er nu al naar 
uit. Onze Chirogroep gaat elk jaar 
van 5 tot 15 augustus op kamp. Dat is 
een traditie geworden. En op 15 au-
gustus kunnen de ouders hun kroost 
komen halen. Zo zien ze ook waar 
zoon- of dochterlief 10 dagen heeft 
verbleven.

Kaat: We beseffen heel goed dat ou-
ders hun kostbaarste bezit aan ons 
toevertrouwen. Net dat maakt ook 
een hechte band tussen de leiding en 
de ouders.

Sacha: En we kunnen als leiding ook 
steeds terugvallen op een unieke Vol-
wassen Begeleidster (VB). Silke zet 
zich al vele jaren in als VB en ze doet 
dat met een enorme liefde voor elk 
van onze groep. Ze staat de leiding 
bij met raad en daad en ze heeft de 
beste contacten, ook met de ouders.

Kaat: Silke is onze rots in de branding. 
We kunnen er altijd op terugvallen.

Kunnen kinderen tijdens het jaar 
al eens proeven van hoe zo een 
kamp eruit zal zien?

Kaat: Elk jaar organiseren we een 
minibivak. Dan gaan we met heel de 
groep een weekend weg. Dan huren 
we ergens een bivakplaats. Die dagen 
smeden we een band die heel het 
jaar verder wordt gezet. Dit jaar is dit 
van 10 tot 12 maart 2023. Echt waar, 
kom ervan proeven!

Eigenlijk is Chiro Mutsaard een fu-
siegroep van Chiro Mutsaard met 
Chiro Neder-Over-Heembeek. Hoe 
is die samenwerking verlopen?

Sacha: ik ben een product van Chiro 
Heembeek. Het was er anders, maar 

het was er ook heel leuk. Ja, in het 
begin was er misschien een andere 
cultuur in beide groepen, maar de 
fusie heeft het beste van de twee 
werelden bij elkaar gebracht. Het is 
gewoon een plezier om de kinderen 
uit de twee groepen nu zo hecht 
samen te zien werken en spelen. We 
hebben geleerd om er samen sterker 
uit te komen.

Kaat: Ik ben echt een product van 
Chiro Mutsaard, mijn moeder en va-
der zijn een Chirokoppel. En ik kan 
zeggen dat de fusie tussen Heem-
beek en Mutsaard een heel goede 
zaak is geweest. De band is enorm. 
Heel veel Heembeekse kinderen 
zitten nu in Chiro Mutsaard. Die ver-
schillende tradities zijn in elkaar ver-
weven. Iedereen is van harte welkom!

CHIRO MUTSAARD: 

Elke zondag van 14.00 tot 18.00 u.  
in de lokalen Stalkruidlaan 13 te 
1020 Brussel. Meer informatie:  
Kaat: 0498 34 74 90   
Sacha: 0476 74 87 28   
mail: leiding@chiromutsaard.be 
www.chiromutsaard.be

Kaat en Sacha, twee leden van de fantastische leiding van Chiro Mutsaard
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Lerarenteam Maria Assumpta - 1965 - Tweede links achteraan is Liliane Verhaeghe

In memoriam Lilian Verhaeghe

In oktober 2019 bracht ik een bezoek aan Liliane, dat was in het 
kader van de biografie die ik over mijn ouders schrijf. Liliane en mijn 
moeder waren collega’s op het Maria-Assumptalyceum te Laken, en 
ik wilde haar vragen nog eens over moeder te getuigen. Het leek 
alsof de tijd was blijven stilstaan, want ikzelf was ook enkele jaren 
collega van Liliane op dezelfde school, tot aan haar pensioen.

Het was een warm en hartelijk gesprek, waarin ze haar bewonde-
ring voor mijn moeder uitsprak. Net hetzelfde kan ik zeggen van Lili-
ane. Misschien klein van gestalte, maar een grote dame, die met hart 
en ziel de klassieke talen vertegenwoordigde op school. In 1962 had 
ze de afdeling Latijn opgericht en je kan wel zeggen dat ze daar de 
ruggengraat van vormde, met een heilig geloof in de noodzaak ervan. 
Omdat mijn moeder het vak geschiedenis van de klassieke oudheid 
gaf, konden ze elkaar daarin wonderwel vinden. 

Liliane was een enthousiaste lesgeefster, ‘streng maar rechtvaardig’ 
was haar devies, ook ten aanzien van collega’s, maar vaak met een 
kwinkslag erachteraan. Ik ben er zeker van dat de leerlingen die van 
haar les gekregen hebben, dat nooit zijn vergeten, in de goede zin 
dan: zij kregen een basiskennis die hen in hun verdere leven ten dien-
ste zou staan. 

Datzelfde kan ik beamen als collega: vaak kreeg ik van haar wijze 
raad, maar ook veel schouderklopjes in momenten van twijfel.  
‘Je moeder was een fiere dame’, vertelde ze me tijdens ons laatste 
gesprek, op de haar typische, zelfzekere manier. En zo zal ik me Lili-
ane ook herinneren: vastberaden, en altijd met een hoopvolle en 
warme boodschap wanneer er afscheid werd genomen. 

Ook na haar pensionering bleef Liliane Verhaeghe actief en betrok-
ken bij haar buurt, de Mutsaard. Zijzelf woonde vele decennia in 
Strombeek-Bever. Die betrokkenheid kreeg vorm via boeken.  
In 2000 schreef Verhaeghe het boek Maria Assumpta op Mutsaard-La-
ken over de geschiedenis van het Maria Assumptalyceum in Laken. In 
2006 verscheen het boek 8 x Mutsaard-Laken, waarin Verhaeghe de 
geschiedenis van de Mutsaardwijk vertelt aan de hand van 8 boei-
ende artikels. In 2009 schreef ze het boek Graffiti-artstation, over de 
graffitimuur aan het tramstation De Wand.

Ze was dus van alle markten thuis.

Ave atque vale Liliane!

Bout Vercnocke

Nieuwe  
schoolcampus op  
de Mutsaard

Wie geregeld langs de Mutsaardlaan in La-
ken komt, kan er niet naast kijken: het nieuwe 
schoolgebouw dat er verrijst, neemt stilaan 
zijn definitieve vorm aan. De Stad Brussel in-
vesteert er in een nieuwe schoolcampus. 

Die zal de volgende scholen huisvesten:

- De Hoofdstedelijke Kleuterschool Koningin 
Astrid, die zich nu in de Donderberg in Ne-
der-Over-Heembeek bevindt.

- De Hoofdstedelijke Lagere School Koningin 
Astrid op de Mutsaardlaan in Laken.

- Het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls, 
dat zich nu in de Bonekruidlaan in Laken be-
vindt.

Hoewel de werken goed opschieten, staat de 
opleveringsdatum nog niet helemaal vast. 
Maar de hoop is in ieder geval dat de verhui-
zing tijdens het schooljaar 2023-2024 kan 
plaatsvinden. 

Het wordt voor ouders in ieder geval gemak-
kelijker om hun kleuters uit de 3de kleuterklas 
naar het 1ste leerjaar te laten doorstromen. 
Vanaf het schooljaar 2024-2025 zal dat auto-
matisch gebeuren. Broers en zussen zullen dan 
ook voorrang hebben, wanneer ze van de kleu-
terschool naar de lagere school gaan. 

Deze nieuwe schoolcampus is een mooi pro-
ject van de Stad Brussel. Kinderen en jongeren 
zullen er in een comfortabele en aangename 
schoolomgeving lessen kunnen volgen. 
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Hoe bent u betrokken geraakt bij de 
oprichting van de Sociaal-Kulturele 
Raad Neder-Over-Heembeek?

Ik was sinds september 1971 onderwij-
zer in het Sint-Jan-Berchmansinstituut 
(nu de Leo XIII-school). Als jongste per-
soneelslid werd ik de “Chinese vrijwilli-
ger” in de Raad, ook al omdat pastoor 
Bob Van Houtvin mijn ouders kende. 
Hij was onderpastoor geweest in La-
ken en mijn ouders waren “nogal he-
vig”: moeder lag aan de grondslag van 
GC Nekkersdal, vader was o.a. secreta-
ris van het “Vlaams Jeugdcomité voor 
de Wereldtentoonstelling” (nog mee 
opgericht door Vic Anciaux), de marsen 
op Brussel werden in onze kelder geor-
kestreerd. Het zit wat in de genen…

In welk klimaat vond die oprichting 
plaats? Was er meteen enthousiasme 
of was er weerstand waar te nemen?

Doordat veel betrokkenen elkaar via 
de school kenden, was er een geest 
van kameraadschap. Hun kinderen 
hebben allemaal in mijn klas geze-
ten. Ik had fijne connecties met Fons 
Franssens (eigenlijk de trekker van de 
Raad), Paul Stoop (bankdirecteur, de 
vergaderingen van het oudercomité 
vonden boven de bank plaats), Jan 
Moyson, notaris Marsel Knops, archi-
tect Jan Fellemans, Raf De Zutter…

Was er steun van de overheid  
bv. de Stad Brussel?

Geen idee. Er kwamen wel “politie-
kers” om de hoek kijken: Marc Galle, 
Hector Van Brabant, Mon Van Dijck…

Wat beoogden de oprichters met de 
Sociaal-Kulturele Raad?

Volgens mij voelde iedereen de 
“dorpsmentaliteit ” wegkwijnen. Ieder-
een kende iedereen, als ik met een rij 
leerlingen door de straten liep, groet-
te zo goed als iedereen “dag mees-
ter!”. De verfransing was zeker ook 
een trigger. En de eerste “groene 
accenten” om de natuur, die er toen 
nog overvloedig was, te bewaren.

Wat waren de eerste realisaties?

De “gemeenschappelijke kalender ” 
probeerde “dubbele activiteiten” te 
vermijden, zodat geïnteresseerden 
niet meer moesten kiezen, want veel 

mensen waren lid of hadden banden 
met meer dan één vereniging

Hoe kijkt u op die periode terug?

Pure nostalgie. Ik wou dat ik nog een 
ansichtkaart had met daarop een 
kerk, een kar met paard, een slagerij 
Van Brabant, zeven kroegen, een juf-
frouw op de fiets. Het zegt u hoogst-
waarschijnlijk niets, maar het is waar 
ik mijn eerste werkplek had met on-
gelooflijk toffe collega’s (met enkele 
heb ik nog contact) en toffe kinderen 
(waarvan ik er nu nog enkele volg op 
Facebook). Trouwens, bij de toneel-
vereniging Rust Roest zie ik nog af en 
toe een oud-leerling!

In het najaar van 1972 werd de ‘Sociaal-Kulturele Raad NOH’ opgericht.   
Op 28 december 1972 verscheen de oprichting in het Belgisch Staatsblad.  

Hoog tijd dus voor een kort gesprek met een man die er van het eerste uur  
bij was:  Roeland Vranken

INTERVIEW

50 jaar gemeenschapsraad  
in Neder-Over-Heembeek

De cover van de allereerste Uil&Spiegel (Uit de Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard)
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De vrijwilligers van de Erfgoed-
bank zijn op die momenten 
aanwezig en maken een digitale 
kopie van je foto’s om in de Erf-
goedbank Heembeek-Mutsaard 
te zetten. Op deze website kan 
je meer dan 6000 oude foto’s 
van Neder-Over-Heembeek 
en Mutsaard bewonderen. Het 
Erfgoedcafé is ook een gezellig 
moment, waarop je verhalen met 
andere tafelgenoten kan uitwisse-
len en elkaars foto’s kan bekijken. 
Wil je grasduinen in de geschie-
denis van je familie of wijk? Kom 
dan zeker af! 

Voor wie is het? 
Voor iedereen die zijn fotoalbum 
of enkele foto’s ouder dan 20 jaar 
wil delen op de website. 

Wanneer? 
Elke eerste en derde donder-
dagnamiddag van de maand van 
14.00 - 16.00 uur 

Waar?
LDC ADO Icarus, Lendrikgebouw, 
Peter Benoitplein 22 te  
1120 Neder-Over-Heembeek 

Toegang Gratis 

Bezoek de website  
https://erfgoedbankbrussel.be/ 
heembeek-mutsaard 

Contacteer ons  
02 268 20 82  
erfgoedhm@gmail.com 

Word lid van onze  
Facebook-groep  
https://www.facebook.com/
groups/erfgoedbankheembeek-
mutsaard

Kom naar ons Erfgoedcafé!
Op elke eerste en derde dondernamiddag van de maand organiseert de Erfgoedbank  

Heembeek-Mutsaard een Erfgoedcafé in Lendrik bij LDC ADO Icarus.  
Daar kan je terecht met je oude foto’s, postkaarten en verhalen  

over Neder-Over-Heembeek en Mutsaard vroeger. 

ERFGOEDBANK 
HEEMBEEK-MUTSAARD 
ZOEKT VRIJWILLIGERS

Wil jij ons team versterken?
Contacteer ons voor meer informatie:
erfgoedhm@gmail.com / 02 268 20 82

https://erfgoedbankbrussel.be/heembeek-mutsaard

https://www.facebook.com/groups/erfgoedbankheembeekmutsaard

Wij hebben verschillende taken waar je ons mee kan 
helpen: naar oude foto’s zoeken, scannen, beschrijven

en online delen.

Foto: Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard, collectie familie Styfhals  v.u.: Eric Verrept, leidend ambtenaar, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
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Hallo Heembekenaren! 

Eerst en vooral wil Zorgzaam NOH 
jullie een fantastisch 2023 wensen. 
Wij wensen jullie een jaar vol liefde, 
goede gezondheid, warme ontmoe-
tingen, gezellige gesprekken,… 

Maar vooraleer we een blik op 
de toekomst werpen en de ver-
dere plannen voor Zorgzaam Ne-
der-Over-Heembeek uit de doeken 
doen, blikken we nog even terug op 
2022. Het jaar waarin Zorgzaam Ne-
der-Over-Heembeek van start ging. 
Een belangrijke pijler van een zorg-
zame buurt is dat buurtbewoners 
elkaar vinden en dat de buurt en 
inwoners in elkaars noden kunnen 
voorzien. Daarom is de eerste stap 
dat we onze buren en buurt beter 
leren kennen.

Dankzij de vele huisbezoeken 
leerden we jullie inderdaad beter 
kennen. We kwamen te weten welke 
jullie noden als buurtbewoners zijn, 
maar nog belangrijker: ook jullie 
krachten kwamen we te weten. En 
deze krachten werden reeds ingezet 
tijdens verschillende activiteiten. 

NOH telt veel verschillende cultu-
ren en mensen van verschillende 
origine. Om deze verschillende cul-
turen dichter bij elkaar te brengen, 
werden er 2 ontmoetingsmomenten 
georganiseerd. Met veel dank aan 
vzw ARDAPS en Dar El Ward!

Velen onder jullie vonden de weg 
naar het sociaal restaurant in 
woonzorgcentrum De Overbron. 
Dit bracht nieuwe ontmoetingen en 
zelfs nieuwe vriendschappen met 
zich mee. Vooral tijdens het mossel-
souper! 

En jawel, ook in 2023 zijn jullie wel-
kom voor een lekkere maaltijd voor 
een hemelse prijs. 

De huisbezoeken worden uiteraard 
verdergezet. Tijdens de wintermaan-
den brengen we bij elk bezoek een 
hartverwarmer mee. Er komen nieu-
we ontmoetingsmomenten en er 
wordt gezorgd voor activiteiten voor 
en door buurtbewoners.

Wat staat jullie nog te wachten in dit 
nieuwe jaar? 

Een Praatcafé over NOH i.s.m. 
Hilde van de Erfgoedbank. 

Heembeek vroeger, hoe zag dat 
er ook alweer uit? Om het oude 
Heembeek terug voor de geest 
te halen, wordt tijdens twee 
woensdagnamiddagen terugge-
blikt op de jaren van toen. Toen 
Heembeek nog andere mensen, 
gewoonten en gebruiken kende. 
Daarvoor hebben we jullie geheu-
gen nodig! Het Praatcafé Heem-
beek vindt steeds plaats in de gro-
te zaal van woonzorgcentrum De 

Overbron. Hopelijk kunnen jullie 
erbij zijn. Hilde van de Erfgoed-
bank Heembeek-Mutsaard in ieder 
geval wel. Zij zal jullie verblijden 
met beelden van vroeger. Op 11 
januari komen er ook een hele-
boel kinderen op bezoek. En wat 
vinden of weten zij eigenlijk over 
hun buurt? Een intergenerationele 
ontmoeting i.s.m. GC Nohva. 

Op woensdagen 11 januari en  
8 februari – 14.00-16.00 u. –  
WZC De Overbron 

Een babbelbus die Heembeek 
rondgaat

- We nodigen jullie uit op onze bus 
om samen een ritje te maken of ge-
zellig te babbelen. Een muziekje en 
een lekker drankje zullen ons met- 
een in juiste sferen brengen. We 
rijden met onze ZZNOH-Babbelbus 
heel onze wijk af. We starten in de 
Solariumstraat.

Op donderdag 19 januari – 13.00-
16.00 u. –  Solariumstraat 

Hoe kan je op onze bus geraken? 
Er zijn 2 mogelijkheden: Je komt 
zelfstandig naar de Solariumstraat 
om 14.00 u., of je belt ons op (ten 
laatste op 16 januari) op het num-
mer 02 266 12 12.

Een ontmoetingsmoment in de 
vorm van een speeddate

Zorgzame Buurten viert Valen-
tijn met….. een speeddate! Wat is 
het concept? Je hebt één enkele 
minuut om de persoon voor je zo 
snel mogelijk te leren kennen. 
Wanneer de tijd om is, word je 
aan een nieuwe gesprekspartner 
gekoppeld. 

Op woensdag 15 februari – 14.00-
16.00 u. - WZC De Overbron  

Een wintermarkt vol diversiteit 
i.s.m. Dar El Ward

Je kan je verwachten aan een leu-
ke tour door woonzorgcentrum De 

ZORGZAAM  
NEDER-OVER-HEEMBEEK

DIT ZIJN DE KERNELEMENTEN VAN EEN ZORGZAME BUURT:

• comfortabel in de eigen buurt wonen;

• verschillende groepen van mensen leven samen, jong en oud, kwets-
bare en minder kwetsbare mensen;

• mensen ervaren geborgenheid en levenskwaliteit (positieve gezond-
heid, inzet op gezondheidsbevordering en preventie, mentaal welzijn);

• mensen kennen en helpen elkaar: buurtbewoners vormen een sociaal 
netwerk;

• ondersteuningsnoden worden (deels) ingevuld in de buurt;

• diensten en voorzieningen zijn toegankelijk en beschikbaar.
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Overbron.  De verschillende ge-
meenschappelijke ruimtes worden 
opengesteld met in elke ruimte 
een andere beleving. Denk aan 
een expo, muziek, poëzie, munt-
thee, een hapje, … en vooral veel 
warmte! 

Op vrijdag 10 februari – 14.00-
17.00 u. - WZC De Overbron 

Noteer alvast zaterdag 22 april 
2023 vanaf 17.00 u. in jullie agen-
da. Dan organiseert Zorgzaam 
Neder-Over-Heembeek i.s.m. GC 
Nohva een groots cultureel ontmoe-
tingsmoment. Vanaf 17.00 u. worden 
jullie uitgenodigd in de Pieter en 
Pauwelkerk voor een welkomst-
drank. Om 18.00 u. start een prachtig 
optreden van Concerto Grosso, een 
Ataneres Productie. Na het concert 
bieden we een kleine receptie aan 
en om 19.30 u. start een beurs met 
standen van tal van verenigingen en 
zorgorganisaties. Het concert en de 
beurs zijn echt niet te missen. Alle 
buurtbewoners zijn welkom! 
Tal van hulporganisaties en  
sociaal-culturele verenigingen  
zullen aanwezig zijn.

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

LAAT VAN JE HOREN: DE RESULTATEN 

Een tijdje geleden hebben we lezers én niet-lezers van de Uil&Spie-
gel gevraagd om hun mening over ons magazine te delen. 105 per-
sonen vulden de bevraging in. Hier zijn de belangrijkste resultaten:

• 76 procent van de respondenten heeft als moedertaal Nederlands, wat 
ook betekent dat 24 procent een andere moedertaal heeft. De helft van 
de respondenten is 55-plus.

• In Uil&Spiegel vind je bijna alle activiteiten van Nederlandstalige ver-
enigingen in Heembeek-Mutsaard. 83 procent van de respondenten is 
dan ook fan van de kalender van GC Nohva. 63 procent van de respon-
denten vindt gewoon alles leuk en leest de Uil&Spiegel altijd van voor 
tot achter. 

• De papieren versie van Uil&Spiegel is nog altijd het populairst. Wil je 
je papierverbruik verminderen? Dan kan je ons magazine ook altijd di-
gitaal lezen via gcnohva.be. Via onze nieuwsbrief word je verwittigd, 
wanneer er een nieuw nummer uit is en ontvang je tussentijds nieuws. 
Inschrijven op onze nieuwsbrief doe je via www.gcnohva.be/publicaties.

• 47 procent van de respondenten woont al meer dan 10 jaar in Heem-
beek-Mutsaard. 23 % woont niet (meer) in Heembeek-Mutsaard. 14 
procent van de respondenten woont hier minder dan 5 jaar. Naast de 
gevestigde Heembekenaren bereiken we dus ook lezers buiten Heem-
beek-Mutsaard en nieuwe inwoners.

• ‘Ik ben opgegroeid in NOH, woonde er tot mijn 24 jaar en ben nu woonach-
tig te Oost-Vlaanderen. Het is een leuk krantje met weetjes en nieuwtjes uit 
de buurt.’

We willen iedereen bedanken die antwoorden heeft ingediend. We gaan 
aan de slag met jullie opmerkingen en zorgen ervoor dat Uil&Spiegel een 
blad met veel buurtinfo blijft!

Wist je dat Uil&Spiegel een oplage heeft van 2650 exemplaren? Dat zijn 
dus minstens dubbel zoveel ogen die elke twee maanden weer iets nieuws 
lezen over onze buurt! Wil ook jij info delen met de lokale Nederlandskun-
digen? Bezorg die info aan de redactie!

SOCIAAL RESTAURANT  
ZORGZAAM  
NEDER-OVER-HEEMBEEK

Wat? Soep - hoofdgerecht - 
drank - dessert - koffie 
Wanneer? Iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag
Hoe laat? Om 12.00 u.
Prijs? 7 euro
Waar? WZC De Overbron –  
Oorlogskruisenlaan 202  
1120 Neder-Over-Heembeek

Reserveren:  02 266 12 12
We kunnen jullie thuis komen 
ophalen met onze aangepaste 
minibus
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Ontdek alle nieuwe 
cursussen van de 22 
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op www.N22.brussels.
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WEGGOOIEN? NOOIT MEER!

REPAIR CAFE NEDER-OVER-HEEMBEEK
Een Repair Café is een  tijdelijk atelier  waar je textiel, klein elektro, pc’s, smartphones of tablets,  
fantasiejuwelen, fietsen kunt (laten) herstellen. Je leert zelf veel bij, omdat je samen met deskundige 
reparateurs herstelt. De herstellingen zijn gratis, maar je betaalt wel eventuele nieuwe vervangstuk-
ken. Een vrije bijdrage mag natuurlijk altijd. Die wordt gebruikt om de repairkoffers terug aan te vullen.

Tijdens de reparaties kun je genieten van een drankje of een babbeltje doen met je buren. 

Iedereen welkom op de volgende zondagen in januari en februari 2023:
29 januari en 26 februari van 14.00 tot 17.00 u.

Buurthuis Nachtegaal, Nachtegaalsweg, 18, 1120 NOH

O P R O E P
Repair Café NOH is op zoek naar:

• vrijwilligers-reparateurs ‘klein elektro’ en ‘fietsen’(beroepsmensen zijn welkom, maar handige knut-
selaars met hun gereedschap en hun jarenlange ervaring (!) eveneens);

• vrijwilligers  voor de afdeling ‘Snit en Naad’.  

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum

Wij zetten alvast ons beste beentje voor en dansen met 
stijl het nieuwe jaar in. 

N I E U W !
Country line dance 

(REEKS VAN 10 LESSEN VOOR BEGINNERS) 
Vanaf 10 januari – elke dinsdag van 19.45 tot 21.00 u. 

35 euro voor 10 lessen
Inschrijven: onthaal LDC of 0471 200 131 

Het bestuur van de Vriendenkring wenst iedereen 
een geweldig en verbindend 2023.

Voor 5 euro/jaar kan je lid worden.
Heb je je lidgeld nog niet vernieuwd of wil je lid worden 

van de Vriendenkring?
Aarzel niet ons te contacteren 

of kom langs bij het onthaal van het LDC
vk-ado-icarus-heembeek@hotmail.com 

GEZOCHT?
Vrijwillige chauffeurs om met onze minibus te rijden.

Een tof team van chauffeurs ontvangt je met open armen.

Het bestuur :  
Isabelle Decorte – Peter Elsocht – Laurent De Neef – 

Conny Roekens en Geert Guldentops.

VZW VRIENDENKRING 
ADO ICARUS HEEMBEEK 

… steunt de werking LDC ADO Icarus
… organiseert het transport van hun  bezoekers
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JANUARI

Dinsdag 10 januari: 
BOEIENDE BABBELS - ELVIS

Donderdag 19 januari: 
BOEIENDE BABBELS - MOZART 

Deze maand vieren we in De Over-
bron de verjaardagen van twee over-
leden artiesten die iedereen kent. Ze 
zijn tijdloos, geniaal en pioniers in 
hun vak. Natuurlijk hebben we het 
over Elvis en Mozart! Elvis werd ge-
boren op 8/01/1935 en zou dus 87 
jaar geworden zijn.  Mozart zag net 
iets vroeger het levenslicht, namelijk 
op 27/01/1756. Wij vieren deze twee 
wereldsterren door hun leven te eren 
met een boeiende babbel. We bekij-
ken concerten, bespreken hun leven 
en luisteren naar bekende en minder 
bekende liedjes. Interesse? Dan ben 
je zeker welkom in De Overbron!

Maandagen 9, 16 en 23 januari: 
ZANGNAMIDDAG

Tijdens onze zangnamiddagen zijn 
jullie allen uitgenodigd om mee te 
komen zingen. Ook als je niet kan 
zingen, ben je van harte welkom om 
de sfeer op te snuiven tijdens deze 
warme sfeervolle namiddagen. Het 
gaat niet om hoe je zingt, maar om 
de ambiance!

26 januari tot 1 februari: 
WEEK VAN DE POËZIE

De week van de Poëzie staat voor de 
deur in januari. Op vrijdag 27 janu-
ari zullen we een creatief atelier or-
ganiseren waar we gedichten zullen 
schrijven en versieren. Deze worden 
nadien tentoongesteld. Het thema 

van de Poëzieweek dit jaar is vriend-
schap. Van harte welkom!

FEBRUARI

Donderdag 02 februari: 
LICHTMIS - PANNENKOEKENSLAG

Op Lichtmis eten we pannenkoeken. 
Het feest verwijst naar een gebruik 
ten tijde van Jezus. Volgens de jood-
se wet moest een pasgeboren jon-
gen 40 dagen na de geboorte naar 
de tempel worden gebracht om aan 
het volk te worden getoond (meisjes 
80 dagen) en te worden opgedragen 
aan God. Tel 40 dagen vanaf Kerst-
mis en je komt uit op 2 februari! 
Kom gerust meesmullen.

Maandag 13 februari: 
ZANGNAMIDDAG - VALENTIJN

Op 14 februari leggen we ieder jaar 
onze geliefden in de watten. En ook 

in De Overbron vieren we Valentijn!  
Hoe doen we dat? Op maandag 
13 februari zullen we tijdens onze 
zangnamiddag liedjes over de liefde 
zingen. Ook volgt er een creanamid- 
dag rond dit thema en zullen we 
onder andere Valentijnskaarten  
maken en wie weet opsturen naar 
een geheime pennenvriend? 

Dinsdag 28 februari: 
CARNAVALSFEEST

Wie februari zegt, zegt carnaval. 
Dat laten we in De Overbron niet 
aan ons voorbij gaan. We zullen 
ons verkleden en een lekker feest 
houden en natuurlijk ook onnozel 
doen. Carnaval is ontstaan als feest 
voorafgaand aan de 40 dagen du-
rende vastenperiode. Wij zullen het 
gebruiken om februari mooi af te 
sluiten. Zin om de dansbenen los te 
gooien? Of te genieten van de sfeer? 
Welkom!

WOONZORGCENTRUM  
DE OVERBRON

Onze activiteiten zijn toegankelijk voor het brede publiek (jullie!)  
en gaan steeds door vanaf 14.30 u.
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Van 1139 tot 1159 werden de Grim-
bergse Oorlogen namelijk in onze 
streek uitgevochten.

Brabant was aan het begin van de 
12de eeuw een hertogdom. Toen de 
regerende hertog plots overleed, was 
de erfgenaam, zijn zoon Godfried III 
van Brabant, slechts twee jaar oud.

De heren van Grimbergen heersten 
over een gebied ten noordwesten van 
Brussel veel groter dan de huidige 
gemeente Grimbergen. De heren van 
Grimbergen, het geslacht Berthout, 
hadden hun versterkte burcht op de 
motte (heuvel) van Borgt. Borgt is 
trouwens nog steeds een wijk in Grim-
bergen. Zij probeerden het gezag 
van de jeugdige hertog Godfried te 
ondermijnen en vonden dat zij recht 
hadden om over Brabant te regeren. 
Ze riepen de oorlog uit.

De voogden van Godfried van Brabant 
zaten met de handen in het haar en 
riepen de hulp in van de Graaf van 
Vlaanderen die zijn soldaten stuurde. 
Toen de soldaten door de straten van 
Brussel marcheerden, riepen zij dat zij 
hertog Godfried, voor wie zij gin-
gen vechten, wilden zien. De heer 
van Gaasbeek toonde het kind en 
stelde voor om het jonge kind in 
zijn wieg mee naar het slagveld 
te nemen, wat ze ook deden.

De hertogelijke ridders trok-
ken met hun leger en het kind 
naar Ransbeek, een gehucht 
gelegen ten noorden van de his-
torische kern van de parochie 
Neder-Heembeek (cfr. Ransbeek-
straat). De wieg werd aan een 
stam van een enorme eik gehan-
gen, hoog genoeg zodat de sol-
daten ze konden zien.

De strijd duurde verschillende 
dagen en ging op en af. Tot de 
jonge hertog rechtop ging staan 
in zijn wieg (één of meerdere ke-

ren, afhankelijk van de versie van het 
verhaal) en plaste op de hoofden van 
de soldaten. Hierdoor kreeg zijn leger 
een energiestoot en het Brusselse le-
ger hakte het leger van Grimbergen in 
de pan. De overwinning was duidelijk.

De versie van dit verhaal, verteld door 
de Grimbergse heren, is lichtelijk ver-
schillend. De jonge hertog zou bang 
geweest zijn van de Grimbergse rid-
derbaron Wouter Drakenbaard, en 
daardoor geplast hebben.

Om deze overwinning te vieren, richt-
te men in Brussel een fontein op die 
tot op heden de naam Manneke Pis 
draagt. De eik waar de wieg aan op-
hing, zou met wortel en al uitgegra-
ven zijn en geplant op de plaats waar 
nu de gelijknamige straat loopt. Man-
neke Pis staat op de hoek van de Eik-
straat en de Stoofstraat.

Eenmaal volwassen, trok Godfried III 
terug ten strijde naar de burcht van 
Grimbergen en versloeg de heren de-
finitief, maar hij bleef heel zijn leven 
de bijnaam “De hertog in de wieg” 
dragen.

Dit verhaal is voor een groot deel ver-
zonnen, maar er zijn wel historische 
feiten die kloppen. De Ransbeekstraat 
in Heembeek bestaat natuurlijk! De 
vader van Godfried stierf wanneer hij 
nog kind was en de Grimbergse oorlo-
gen zijn uitgevochten in onze streek…

Ook de Wimpelbergstraat herinnert 
ons eraan. Daar stond namelijk de 
Wimpel of de Standaard van de her-
tog tijdens de veldslag.

Op oude kaarten van Heembeek 
vindt men het toponiem 'paarden-
kerkhof', wat zou verwijzen naar de 
plaats waar de dode paarden begra-
ven werden na de slag van Ransbeek. 
De boeren zouden er in de loop der 
jaren meerder hoefijzers naar boven 
geploegd hebben.

Volgens Geert van Istendael, journa-
list, schrijver en Brusselkenner, is dit 
het mooiste verhaal rond Manneke 
Pis. Een kind, kleine jongen, dat wint 
van het brute geweld (het leger). De 
kleine, zwakke jongen die door ie-
dereen wordt uitgelachen en die het 
haalt van de gewelddadige reus! Dit 

type verhaal vinden we terug 
in vele sprookjes bij ons, maar 
ook in andere culturen, denk 
maar aan het sprookje van 
Klein Duimpje.

Bronnen : 

Geert van Istendael, Manneke 
Pis: een biografietje, Atlas, 2010. 

Jan Verbesselt, 
Zo was Heembeek, VGC, 2012.

Artikel in Brusseleir,  
Brussel-Aan-Het-Water,  
december 2008. 

Met dank aan Frans Coomans

Het verhaal van Manneke Pis in Neder-Over-Heembeek  
of de slag bij Ransbeek begin 12de eeuw

In de loop der jaren zijn er verschillende verhalen over Manneke Pis in omloop geweest.  
Maar voor Neder-Over-Heembeek is het verhaal rond de slag bij Ransbeek  

toch het interessantst. 
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ARTISTIEKE WANDELING
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oude man op zoek naar zichzelf in 
een wereld die langzaam aan het 
uitdoven is.
Datum: zondag 5 februari 14.30 u.
Plaats: Zinnema, Veeweidestraat 24-
26, 1070 Anderlecht
Prijs: € 12 en € 10 voor leden 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

BRUNCH
Zorg voor een lege maag, want die 
kan gevuld worden met heel wat 
lekkers. Je wordt eerst onthaald met 
een glaasje bubbels. Je kan kiezen 
uit een groot assortiment: omelet, 
pannenkoeken tot pastasalades en 
desserten en nog zo veel meer. Wil 
je brunchen, dan moet je wel op 
voorhand inschrijven.
Datum: zondag 12 februari van 9.30 
tot 13.00 u.
Plaats: ‘t Hiembeiks Kotteer (Familia), 
Frans Vekemansstraat 131, 1120 
NOH
Prijs: € 16 (> 12 jaar en volw), € 9 (7 
- 12 jaar), € 5 (3 - 6 jaar), gratis (< 3 
jaar). Leden van de Gezinsbond krij-
gen € 2 korting per persoon (volw. 
en + 12 jaar).
Inschrijving: verplicht via mail naar 
gezinsbondnoh@hotmail.com ten 
laatste op 8 februari of bellen naar 
Christine: 0476 62 07 82
Betaling: ter plaatse cash of payco-
niq

BO’S BOS VAN SPOOR 6
Spoor 6 brengt een familievoorstel-
ling voor kinderen van 4 tot 12 jaar, 
samen met hun (groot)ouders.
Boswachter Bo werkt al jaren in het-
zelfde bos. Hij kent er alle hoekjes, 
planten, bomen en bewoners. Dat 
denkt hij toch… Maar op zekere dag 
verschijnt er een onbekend boswezen 
dat onder de grond leeft… Een leuke 

VERENIGINGSNIEUWS JANUARI-FEBRUARI 2023

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. Groetjes van 
de leiding en hopelijk tot snel!

SCHAATSEN - Op 15 januari gaan we 
schaatsen, dus zeker op voorhand 
verwittigen. 

VRIENDJESDAG – Op 19 februari is 
het vriendjesdag en neemt iedereen 
zoveel mogelijk vriendjes mee naar 
de Chiro!

SPAGHETTISLAG – Steun de Chiro en 
koop wat heerlijke spaghettisaus. 
We maken ze vers op 18 februari. 
Meer info op Facebook of op de 
website.

Plaats: Stalkruidlaan 13, 1020 Laken

Datum: op 15 en 22 januari en op 5, 
12 en 19 februari van 14.00 tot 18.00 u.

Info: Wil je graag eens proberen? Ge-
lieve dan eerst contact op te nemen 
met Kaat: 0498 34 74 90 of Sacha: 
0476 74 87 28  of via mail:   leiding@
chiromutsaard.be 
Ben je 18+ en wil je graag leid(st)er 
worden bij een gekke bende? Neem 
contact op!
Neem gerust ook eens een kijkje op 
de webpagina www.chiromutsaard.be 

SEASCOUTS ROODBAARD
Het 140ste Seascouts Roodbaard 
is een jonge, enthousiaste en plu-
ralistische zeescoutseenheid, waar 
men op een speelse manier leert en 
iedereen zijn plaats kan vinden. We 
komen samen om te zeilen, roeien, 
kanoën, spelen, leren. Tot snel!

Plaats: Heembeekkaai 3, 1020 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 11 januari en 
woensdag 1 februari van 14.00 tot 
17.00 u. 

Plaats: Lendrik, Peter Benoitplein 22, 
NOH

Info: christiane.crampe@hotmail.
com of 02 268 37 54

’T HIEMBEIKS KOTTEER
PRESSCONCOUR
Na het succes op de Dolle Dorpsda-
gen vroegen velen om nog eens een 
pressconcour te organiseren. En dat 
gaan we doen: je kan binnenkort ko-
men pressen met vriend of vriendin. 
Dit wordt weer een leuke namiddag.

Datum: zaterdag 11 februari om 
14.00 u.

Plaats: ’t Hiembeiks Kotteer, Frans 
Vekemansstraat 131, 20 NOH

Prijs: € 5 per ploeg

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

Het verhaal: André, weduwnaar, va-
der van twee dochters, merkt dat er 
iets aan het veranderen is: hij voelt 
zich bedreigd, achtervolgd, hij ver-
liest zijn oriëntering. Alsof hij kleine 
gaatjes in zijn geheugen heeft…

Hij doet tegenover zijn oudste 
dochter alsof er geen vuiltje aan de 
lucht is. Al is het duidelijk dat hij het 
stilaan alleen niet meer aankan. Zij 
zorgt voor de nodige familiale hulp, 
wat haar door haar trotse vader niet 
in dank afgenomen wordt. Net nu ze 
met haar nieuwe partner in Londen 
wil gaan wonen….

Een verrassend stuk, vreemd, ko-
misch ook, maar genadeloos: een 
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voorstelling om in te verdwalen, want 
Bo’s bos laat je nooit meer los!

Datum: zaterdag 4 maart van 16.00 
tot 17.00 u.

Plaats: GC Nohva, Peter Benoitplein 
22, 1120 Brussel  

Prijs: € 6 per persoon met max. € 20 
per gezin; korting leden Gezinsbond: 
€ 3 per persoon met max. € 10 per 
gezin (betalen vanaf 5 jaar); Paspar-
toe is ook welkom

Inschrijving: verplicht via mail naar 
gezinsbondnoh@hotmail.com 

Betaling: bedrag overschrijven op de 
rekening van de Gezinsbond NOH: 
BE68 4284 1021 3134

FAMILIEWEEKEND AAN ZEE
Het weekend wordt opnieuw in half-
pension aangeboden. Er zijn kamers 
voor 2, 3, 4 of 5 personen. We kun-
nen tot 5 maart al een aantal ka-
mers kosteloos reserveren. Wie ge-
interesseerd is om mee te gaan, laat 
zo snel mogelijk weten welke kamer 
je wenst te reserveren. Ingeschreven 
leden krijgen daarna nog de nodige 
info over het weekend. Meer infor-
matie over het Reigersnest vind je 
op https://www.gezinsvakantie.be/
aanbod/reigersnest/ 

Datum: 12, 13 en 14 mei

Plaats: Het Reigersnest, Prins Bou-
dewijnlaan 39, 8670 Koksijde. Het 
vervoer is op eigen kracht. 

Prijs: € 116 vanaf 14 jaar en volwas-
senen, € 81 van 7 t.e.m. 13 jaar, € 58 
van 3 t.e.m. 6 jaar (leeftijd van de 
kinderen op 12 mei 2023).
Je krijgt als lid van de Gezinsbond 
bij aankomst 5 % korting van je be-
taald bedrag op je lidkaart. Vergeet 
niet je lidkaart 2023 mee te nemen 
op weekend.

Inof en inschrijving: via mail naar 
gezinsbondnoh@hotmail.com. Geef 
naam, lidnummer, aantal volwasse-
nen en kinderen met geboortedatum 
op. Laat je kamerkeuze weten, ook 
indien je kamers naast elkaar wenst 
of als je een voedselallergie hebt. 
Bellen naar Christine op het num-
mer 0476 62 07 82 kan ook. 

Betaling: je schrijft de volledige som 
over op de rekening van Gezinsbond 
NOH: BE68 4284 1021 3134 vóór 5 
maart 2023. Uw kamer wordt gere-
serveerd als de betaling in orde is.

Annuleringen: bij latere annulerin-
gen wordt er geld ingehouden.
De afdelingskas betaalt een annule-
ringsverzekering voor alle deelnemers.

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 
komen, aarzel dan zeker niet! We zijn 
steeds op zoek naar nieuwe leden. Ie-
dereen is welkom, jong  of oud, scha-
ker 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  
vragen hebt.
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Prijs: 15 euroPrijs: 15 euro

DE GELUIDEN DE GELUIDEN 
VAN OEKRAÏNE VAN OEKRAÏNE 
VANDAAGVANDAAG

CAMERATACAMERATA

CAMERATA BRIMACAMERATA BRIMA
events@brima.beevents@brima.be

0032 496 488 7800032 496 488 780
www.brima.bewww.brima.be

Muzikale composities die de gevoelens van de steden van Oekraïne Muzikale composities die de gevoelens van de steden van Oekraïne 
belichamen: Donetsk, Rubizne, Bucha, Mariupol en andere steden die belichamen: Donetsk, Rubizne, Bucha, Mariupol en andere steden die 
momenteel mil itaire agressie ervaren. Muziekproject van Yegor Alpatov momenteel mil itaire agressie ervaren. Muziekproject van Yegor Alpatov 
«Music of the Word». ALGORITME VOOR HET OMZETTEN VAN HET «Music of the Word». ALGORITME VOOR HET OMZETTEN VAN HET 
ALFABET NAAR MUZIKALE HARMONIE «het woord is oa een persoonlijke ALFABET NAAR MUZIKALE HARMONIE «het woord is oa een persoonlijke 
melodie, frases vormen composities.melodie, frases vormen composities.

Camerata BrimaCamerata Brima
events@brima.beevents@brima.be
0032 496 488 7800032 496 488 780
www.brima.bewww.brima.be

DOCUMENTAIRE OVER OEKRAÏNE VANDAAG BEGELEID DOOR DE DOCUMENTAIRE OVER OEKRAÏNE VANDAAG BEGELEID DOOR DE 
STRIJKKWARTET CAMERATA BRIMA.STRIJKKWARTET CAMERATA BRIMA.

Componist 
Componist 

Yehor Alpatov, Ukraine

Yehor Alpatov, UkraineCamerata BRIMA

Camerata BRIMAstrijkwartet
strijkwartet
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NIEUWJAARSFEEST!

Op zaterdag 14 januari van 14.00 tot 
17.00 u.

We nodigen jullie graag uit op onze 
feestelijke nieuwjaarsreceptie om 
samen het glas op het nieuwe jaar te 
heffen!

14.00 u.: Start receptie

14.00 - 17.00 u.: Peuterhoek & Kinder- 
animatie

Een knus speelhoekje voor de aller-
kleinsten (0-3j) mét ouders en pret 
voor de grotere kinderen (4-12j) on-
der begeleiding van animatoren.

15.00 - 16.00 u.: CAMERATA BRIMA

Een nieuwjaarsconcert verzorgd door 
Camerata Brima. Dit kamermuzieken-
semble bestaat uit jonge getalenteer-
de muzikanten van de Brussels Inter-
national Music Academy. Ze spelen 
op internationaal niveau.

NIEUWE CURSUSSEN 

KIDS 
KETJESCLUS – NIEUWE INVULLING 
KINDERWOENSDAGNAMIDDAG

Van 11 januari tot en met 17 mei van 
13.30 tot 16.00 u.

Verhalen, film, ravotten en curieu-
zeneuzen. Tijdens de Ketjesclub 
ontdekken de kinderen verschillende 
avonturen bij GC Nohva, onder bege-
leiding van Curieuzeneuzen en in De 
Overbron. Dit diverse programma is 
geschikt voor kinderen van 6 tot en 
met 10 jaar.

Prijs: €100 - Korting mogelijk

HOCKEY
Nieuwe lessenreeks van vrijdag 13 
januari tot en met vrijdag 19 mei.

Hockey is een fantastische teamsport 
voor jongens & meisjes! En je leert 
ondertussen een (extra) woordje Ne-
derlands. Geen voorkennis vereist.

6 - 9 jaar: 17.30 tot 18.30 u.
10 - 12 jaar: 18.30 tot 19.30 u.

Prijs: €125 - Korting mogelijk

VOLWASSENEN 

PILATES
Vanaf nu is er ook Pilates op maan-
dagochtend van 09.00 tot 10.00 u. De 
lessen op maandag zijn voor een ge-
mengde groep. 

De lessen op dinsdagavond van 18.30 
tot 19.30 u. zijn Ladies Only.  
Je 10-beurtenkaart is voor vrouwen 
geldig voor beide lesuren. 

10-beurtenkaart: €60 
Korting mogelijk

CONVERSATIEGROEP ENGELS
Naast de Nederlandstalige conversa-
tiegroepen start in 2023 een Engelse 
conversatiegroep! Oefen je Engels 
tijdens een gezellig gesprek. De de-
tails worden nog uitgewerkt en vind 
je, tegen dat je deze kalender leest, 
op www.gcnohva.be. 

VOOR ALLE CURSUSSEN GELDT:

• Meer info op www.gcnohva.be 
• Alle cursussen vinden plaats in 

Lendrik, Peter Benoitplein 22, 1120 
NOH. 

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

• Kortingen mogelijk bij meerdere 
inschrijvingen tegelijk en via het 
Paspartoe-kansentarief.

FILMLOKET EN 
VOORLEESUURTJES 

FILMLOKET
Op de volgende woensdagen: 25/01 - 
8/03 - 29/03 - 26/04 om 13.30 u. 

Ontdek de leukste Nederlandstalige 

kinderfilms bij GC Nohva!  
Op gcnohva.be vind je telkens welke 
film gespeeld wordt.
Prijs: €2

VOORLEESUURTJES
Op de volgende woensdagen: 18/01 - 
15/02 - 15/03 - 12/04 - 10/05 om 15.00 u.

Kom in de bib naar de mooiste ver-
haaltjes luisteren.

Gratis

CONVERSATIEGROEP 
ZOEKT BEGELEIDER  
Voor de conversatiegroep op vrijdag-
voormiddag zoeken we een vrijwilli-
ger om ons team om de 2 weken kan 
versterken:

• Ben je beschikbaar op vrijdagen 
van 10.00 tot 11.30 u. (om de 2 we-
ken)?

• Vind je het leuk om nieuwe mensen 
te leren kennen die graag hun Ne-
derlands oefenen?

• Kan je geduldig luisteren?

• Ligt een spontane babbel je wel of 
kom je graag wat meer voorbereid?

Dan ben jij de geschikte persoon voor 
onze conversatiegroep Nederlands.

Neem contact op met Ann Deraedt 
ann.deraedt@vgc.be of 02/2682082

Zoek je nog een andere  
vrijwilligersjob?   

Neem dan zeker een kijkje op onze 
website: https://www.gcnohva.be/
het-centrum/medewerkers/vrijwilli-
gers . 

Zonder vrijwilligers, geen GC Nohva!

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - JANUARI-FEBRUARI 2023

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


