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Editoriaal
De dagen worden weer langer en het is duidelijk dat de lente in aantocht is.  
We snakken er heel erg naar!

Dat zien we ook aan de inhoud van deze Uil&Spiegel: het lentegevoel is er heel 
sterk in aanwezig. Er is de voorstelling van een nieuw buurtpark in de Van Praet-
wijk, het festival Vrouwxnlente en ook Living en Ville komt er weer aan.

Fijn nieuws voor de cultuur- en muziekliefhebbers: de in Vlaanderen en ver daar-
buiten beroemde Jean Blaute wordt Artist in Residence binnen het project Zorg-
zaam Neder-Over-Heembeek.

We vestigen graag de aandacht op het Concerto Grosso dat op 22 april a.s. in 
de Sint-Pieter en Pauwelkerk plaatsvindt en een verbindend moment voor  
Neder-Over-Heembeek wil zijn.

Alvast veel leesplezier. Reageren kan via mail naar gcnohva@vgc.be. 
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Vanaf dit jaar heeft Zorgzaam Ne-
der-Over-Heembeek een Artist in 
Residence aangetrokken of, zo je 
het wil, een cultuurfunctionaris. De 
wereldberoemde Jean Blaute was 
akkoord om zijn schouders mee 
onder dit gemeenschapsvormend 
project te zetten. 

Jean is een volbloed muzikant die 
speelde en speelt met de grootste 
artiesten. Zonder enige schroom 
kunnen we ook spreken van de bes-
te muziekproducent van het land. En 
zo een beroemd en berucht iemand 
gaat meewerken met Zorgzaam 

Neder-Over-Heembeek ten dienste 
van alle inwoners van onze wijk.

Jean: “Ik heb een meer dan boeiend 
en gevuld leven in de muziek achter 
de rug. Vandaag speel ik nog steeds 
met verschillende muzikale vrienden. 
Maar Zorgzaam Neder-Over-Heem-
beek sprak me vooral aan, omdat 
muziek er een erg verbindende rol in 
speelt. Via cultuur willen we mensen 
bijeenbrengen en uit hun isolement 
halen. Hier wil ik met veel plezier 
aan meewerken.”

Elke maand zal Jean mee zorgen 
voor een cultureel optreden. Zelf 

springt hij onverwacht binnen in De 
Overbron om samen met de bewo-
ners muziek te maken. Ook op an-
dere plekken van onze wijk zal hij al 
dan niet aangekondigde optredens 
verzorgen en organiseren.

Jullie zullen de volgende twee 
jaar Jean regelmatig tegenkomen. 
Dat is zeker. Zo wordt Heem-
beek-Mutsaard nog wat meer dé  
culturele wijk in onze hoofdstad. 

Wil je nog meer weten over Jean 
Blaute, koop dan zijn boek ‘Met val-
len en opstaan’, uitgegeven bij  
Lannoo. Een absolute aanrader!

Jean Blaute  
in Heembeek-Mutsaard

Jean Blaute studeerde nog aan het Conservatorium in Brussel toen hij via Rocco Granata en 
Jean Kluger het studiowerk in rolde. Hij trok al snel de aandacht van artiesten als  

Wim De Craene, Raymond van het Groenewoud, De Nieuwe Snaar en Johan Verminnen.  
Vanaf de jaren ‘90 ontpopte hij zich als mediafiguur (o.m. via De Rechtvaardige Rechters  

en De Bende van Wim), maar bleef hij als muziekproducer meebouwen aan mijlpalen  
van o.a. Jasper Steverlinck, K’s Choice en Boudewijn de Groot.

ARTIST IN RESIDENCE

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 repara-
teurs herstelt. De herstellingen zijn gratis, maar je betaalt wel eventuele nieuwe vervangstukken. 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 maart en april 2023:
26 maart en 20 april 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 knutselaars 
met hun gereedschap en hun jarenlange ervaring (!) eveneens);

• vrijwilligers  voor de afdeling ‘Snit en Naad’.  
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Op de hoek van de Oorlogskruisenlaan en de Vuurkrui-
senlaan in het zuidelijkste stukje van Neder-Over-Heem-
beek ligt een strook groen, tot voor kort overgroeid met 
distels, vlinderstruik en kruipende haagwinde. In 2021 
lanceerde de Stad Brussel een oproep voor een tijdelijk 
beheer van de site, voor een buurtpark dat het hart gaat 

vormen van de toe-
komstige Van Praet-
wijk. De Bûûmplanters 
hebben op die oproep 
gereageerd en voor 
de periode 2021-2024 
beheren zij dit stukje 
niemandsland op een 
ecologische wijze, in 
samenwerking met 
lokale vrijwilligers en 
organisaties. 

Het Bûûmparck werd helemaal opgeruimd en er werden 
bankjes, fietsenrekken, bloembakken en afvalbakken 
geplaatst. Daarnaast hebben de Bûûmplanters en lokale 
vrijwilligers er meer dan 100 bomen en struiken geplant 
en ze hopen dat er een klein stadsbos ontstaat.

Bûûmparck Van Praet is van iedereen!

Het Bûûmparck is toegankelijk voor iedereen. Op dinsda-
gen is er permanentie van 14.00 tot 17.00 uur (in de zo-
mer van 14.00 tot 19.00 uur). En men kan doorlopend een 
wandeling maken over de nieuw aangelegde paadjes of 
uitrusten op een van de zelfgemaakte bûûmbankjes.

Kom langs om kennis te maken, het park te ontdekken of 
mee te helpen met het onderhoud. Er zijn altijd helpende 
handen nodig. Iedereen welkom!

Heb je een tof idee voor het Bûûmparck? Wil jij met een 
vereniging een (ecologische) activiteit organiseren? Kom 
zeker af met je plan! Op een dinsdag of via een mailtje 
naar info@buumplanters.be.

Schûûne bûûmen  
I N  N E D E R - O V E R - H E E M B E E K

Meer dan een vijfde van 
de Brusselse bevolking 
heeft onvoldoende 
toegang tot openbaar 
groen.
Onderzoeksgroep Cartografie en  
Geo-informatiekunde VUB

WELKOM LENTE 
WOENSDAG 15 MAART VAN 14.00 TOT 16.00 u.

Koffie en speculoos aan Van Praet! Een kop 
koffie om de nakende lente te vieren en een 
goed moment om te kijken of er al iets  
beweegt en groeit op de site met onze bloe-
men/insecten bingo! Iedereen welkom.

Locatie: 
Bûûmparck Van Praet, Oorlogskruisenlaan 78, 
1120 Neder-Over-Heembeek
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Vrouwxnlente is een jaarlijks festival naar aanleiding van 
de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Ondertussen 
is het uitgegroeid tot een evenement waaraan 20 Brus-
selse organisaties meewerken. Met dit initiatief willen we 
meer begrip creëren tussen verschillende gemeenschap-
pen in onze samenleving. We doen dit door een reeks 
ontmoetings- en verbindingsmomenten te organiseren: 
debatten, documentaires, concerten, enz. En dit allemaal 
voor en door inspirerende personen uit Brussel en  om-
streken.

Het festival kiest voor een aanpassing van de naam: 
Vrouwxnlente. 
Vrouwxnlente richt zich tot iedereen die zich vrouw 
voelt, los van het biologische aspect. En tot iedereen die 
solidair is met vrouwen. Hiermee kiest het festival ervoor 
om inclusiever te zijn en de verschillende stemmen een 
plek te geven. Geen kant-en-klare oplossingen, wel de 
bereidheid om in gesprek te gaan. 
 
Het thema van de editie 2023 is  “maatschappelijke ver-
wachtingen ”. En dat zijn er nogal wat. 
Wanneer voldoe je aan het schoonheidsideaal? Wat 

maakt dat de zorg voor ouders en kinderen nog het 
meest bij vrouwen terechtkomt? Welk beroep kies je als 
vrouw? En houden vrouwen deze verwachtingen mis-
schien ook zelf in stand? 

Voor het hele programma kan je surfen naar https://vrou-
wenlente.brussels

Vrouwxnlente vindt op verschillende locaties plaats. Het 
slotfeest van Vrouwxnlente gaat door op 17 maart in 
Nekkersdal, waar ook de expo van Ardaps en GC Nohva 
te bezichtigen zal zijn. Aan het slotfeest gaan voortrajec-
ten vooraf.

Timo van GC Nekkersdal legt uit wat we mogen verwachten.

Kan je ons vertellen wat de voortrajecten juist inhouden?

Timo: “Tussen 22 februari en 8 maart organiseren we een 
traject waar we met jongeren (15 tot 22 jaar) aan de slag 
gaan rond het thema ‘Wat is vrouwelijkheid? Hoe voel 
ik me daarbij? En welke verwachtingen creëert onze 
maatschappij?’. Brussels theatermaker Sanae Jamaï laat 
ons nadenken en ervaringen delen. Samen vertalen we 
het denkproces naar een creatieve drager: spandoeken, 
slam, schilderwerk, foto, audio of video. Op woensdag 8 
maart nemen we onze creaties mee naar de Vrouwen-
mars in het centrum van Brussel. Iedereen welkom, ook 
niet-vrouwen. Inschrijving: timo.vantyghem@nekkersdal.
be of 0490477198 (WhatsApp/sms).

Daarnaast loopt er reeds, i.s.m. Femma Quartier, GC 
Nekkersdal en GC Vaartkapoen een traject voor volwas-
senen, georganiseerd rond ‘Naaien & Upcycling’. Tot 17 
maart kan je elke maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 
u. aansluiten, in GC Nekkersdal. Inschrijving via: rhimo.
assecoum@femma.be / 0473831650.

De bedoeling is om kledij te maken voor alle maten! De 
kledingindustrie maakt tonnen kledij. Ben je korter, lan-
ger of ronder dan de norm, dan past het vaak niet. Wat 
we zelf doen, doen we beter! En duurzamer, want in dit 
voortraject gebruiken we oude kledingstukken en stoffen 
om nieuwe kledij te maken waar iedereen zich goed in 
voelt. De gemaakte stukken worden op 17 maart gepre-
senteerd op een feestelijke modeshow!”

Hoe zal het slotfeest eruitzien?  

Timo: “Het feest start om 18.00 u. met lekker eten, klaar-
gemaakt door de buurtkeuken Nic Nac Solidair. Deze 
organisatie zorgt voor betaalbare en participatieve 
maaltijden. Iedereen is welkom, deelname is gratis, een 
vrije bijdrage is welkom. Het feest is een samenwerking 

Vrouwenlente wordt Vrouwxnlente.
Dit jaar neemt GC Nohva opnieuw deel aan Vrouwenlente,  

waarvan de naam is omgevormd tot Vrouwxnlente
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tussen GC Nekkersdal, GC Vaartkapoen, GC 
Nohva, Femma Quartier, Avansa-Citizenne, 
wat ervoor zorgt dat we er iets groots kunnen 
van maken.”

Ann van GC Nohva vult aan: ”Inderdaad.  
Zo zal de tentoonstelling van Ardaps  
‘Portret van de mama’s’ in GC Nohva plaats-
vinden van 2 tot 16 maart en op 17 maart naar  
GC Nekkersdal verhuizen voor het slotfeest 
die avond. De Vrouwen van Ardaps presenteren 
met hun expo verschillende culturen uit het 
Afrikaanse continent. Ze doen dat door met 
grote fotoportretten hun verhaal te schetsen 
en een stukje van zichzelf en hun cultuur te 
tonen. Dat gebeurt onder begeleiding van 
Brusselleer waardoor het tentoongestelde 
materiaal op maat is van de cursisten (de 
vrouwen van Ardaps). Klare taal en beelden 
primeren dus. Ze geven ook uitleg over wat de 
vzw Ardaps doet. Ardaps informeert, begeleidt 
en ondersteunt de sociale integratie van hulp-
behoevende senioren uit de Sub-Saharaanse 
gemeenschap in Neder-Over-Heembeek.”

Timo: “We sluiten ons feest af met een spet-
terende modeshow van zelfgemaakte kleren 
uit recuperatiematerialen. Deelnemers aan 
het voortraject ‘Naaien en Upcycling’ tonen 
er hun beste creaties! We eindigen met een 
bang: een fuif met DJ-collectief Hishek Bishek 
(s.w.a.n.a, reggae, electronic, chaabi).  
No alcohol, no sexism, no racism.”

DE TENTOONSTELLING 
PORTRET VAN DE MAMA’S 

gaat door van 2 tot 16 maart in GC Nohva 
tijdens de openingsuren van Lendrik.  

Op 17 maart verhuist deze expo  
naar GC Nekkersdal. 

Het eindfeest van Vrouwxnlente  
vindt op 17 maart plaats in  
GC Nekkersdal. 

Op het programma:

• 18.00-21.00 u.: buurtkeuken 

• 18.00-21.00 u.: tentoonstelling Ardaps 

• 19.30-20.30 u.: modeshow 

• 20.30-21.00 u.: Dabke demonstratie met 
Dabke Love 

• 21.00-23.00 u.: fuif met Hishek Bishek

ADO ICARUS - Lokaal Dienstencentrum

DANSNAMIDDAG
in het Lokaal Dienstencentrum  
met niemand minder dan

RUDI TASTENOE
op 14 maart om 14.30 u.
(Deuren open om 14.00 u.)

Muziek/Dans/Koffie en Gebak
3 euro/vooraf inschrijven
0471 200 131

De Broederschap van Scherpenheuvel 
Neder-Over-Heembeek vzw 

 

nodigt u en uw vrienden van harte uit op 
 

ZATERDAG 4 maart 2023 
21ste PENSENKERMIS 

ten voordele van de 148ste bedevaart naar 
Scherpenheuvel 

 

Zaal  FAMILIA 
Frans Vekemansstraat 131  1120 Brussel 

Vanaf 12.00 u doorlopend 
Democratische prijzen ! 

Pensen appelmoes kroketjes   12 € 
Varkensgebraad groentjeskroketjes 16 € 

Inlichtingen: 
Sterckx Daniël 0476/705.488 
Cathy Buyse  0490/431.942  

VERVOLG VAN P. 5
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Living en Ville 2023
Met gemiddeld 50 activiteiten brengen verschillende organisaties uit Neder-Over-Heembeek 

jaarlijks rond de duizend bezoekers op de been. Van mei tot en met september genieten de 
Heembekenaren van gratis activiteiten voor alle leeftijden

Ook deze zomer is  het Peter Benoit-
plein dé plek waar je anderen kan 
ontmoeten en waar van alles te bele-
ven valt. Een heleboel enthousiaste 
vrijwilligers, verenigingen en organi-
saties zetten opnieuw hun schouders 
onder dit initiatief en organiseren 
een volle kalender bijeen.

In 2015 kreeg GC Nohva (toen nog 
GC Heembeek-Mutsaard) middelen 
van de Stad Brussel om een project 
samen met en voor alle Heembeke-
naren - jong en oud, oorspronkelijke 
bewoner en nieuwkomer, Neder-
landstalig en anderstalig, … - uit te 
werken. 

De uitdaging is om bruggen te bou-
wen tussen oude en nieuwe buren 
en buurten om zo het samenleven te 
versterken. Het resultaat, Living en 
Ville, bleek voor heel wat lokale part-
ners en gemotiveerde bewoners zo 
waardevol, dat ze beslisten om het 
project verder te zetten. 

Eva, die er al van het begin bij is 
klopte aan met het idee om rommel-

marktjes te organiseren, eerst ston-
den er 5 standjes, nu staat het plein 
steeds helemaal vol. Tijdens corona 
kwam Eva zelf met het idee om een 
Balade Brocante te organiseren.

Eva: “Ik ben al van bij de start 
LEV-vrijwilliger. Ik vond het meteen 
een leuk concept en een meerwaar-
de voor onze buurt. Mensen beseffen 
vaak niet hoeveel werk en voorbe-
reiding er bij een LEV-activiteit komt 
kijken, ze denken ook vaak dat wij 
hiervoor betaald worden of dat het 
deel uitmaakt van ons werk. Dat is 
natuurlijk niet zo. LEV is echter intus-
sen een gevestigde waarde gewor-
den, en reeds in de winter krijg ik van 
‘habitués’ de vraag wanneer de rom-
melmarktjes of andere activiteiten 
weer van start gaan. Mensen kijken 
er in de buurt naar uit en rekenen 
erop. Dat drijft mij het meest om te 
zeggen ‘we gaan er weer 100 procent 
voor’. Het is wel zwaar soms bovenop 
het werk, het gezinsleven,... daarom 
zijn wij nog steeds op zoek naar  
gemotiveerde vrijwilligers. Hierbij 

dus alvast een warme oproep.”  

Ook Hendrik en Annemie zijn er al 
van bij de start bij. Voor hen is Living 
en Ville zoveel mogelijk mensen be-
trekken, leuke dingen samen doen. 
Wat hen drijft is het verenigen van 
buren!

François en Bénédicte die samen met 
Annick en met ondersteuning van 
een groepje vrijwilligers sinds 2016 
de Cook &Eat‘s organiseren, houden 
van gezelligheid en het leren kennen 
van hun buren.

François en Bénédicte: “Het moti-
veert ons en wij proberen telkens 
nieuwe mensen aan onze tafels te 
krijgen.”

Wat betekent Living en Ville voor 
jullie?

François en Bénédicte: “Het is een 
gelegenheid om het plein en het 
dorp tijdens de zomer te verlevendi-
gen, om uw buren te ontmoeten en 
nieuwe kennissen te maken in een 
ontspannen en gezellige sfeer. Dank-
zij Living en Ville hebben we Neder-
landstalige mensen leren kennen en 
waarderen die we anders waarschijn-
lijk niet hadden ontmoet.”

Eva: “Living en Ville is tijdens de afge-
lopen jaren regelmatig heruitgevon-
den. De activiteiten veranderden of 
werden aangepast, nieuwe partners 
kwamen erbij of gingen weg, maar 
de kern werd behouden. Mensen van 
alle leeftijden, alle achtergronden, 
alle interesses samenbrengen rond 
een gezellige activiteit op de plaats 
waar ze samenleven. Dat is voor mij 
waar LEV om draait en wat het de 
moeite waard maakt.”

Wat is jouw mooiste Living en Ville- 
moment?

Bénédicte en François: “Cook & Eat 
natuurlijk (in het zonnetje!).”

Eva: “De sfeer op autoloze zondag 
vind ik altijd erg leuk. Die dag zijn 
er meestal naast Living en Ville ook 
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Zorgzaam Neder-Over-Heembeek en GC Nohva stellen voor:

CONCERTO GROSSO 
22 april 2023 vanaf 17.00 u. in de Sint-Pieter en Pauwelkerk

Het project Zorgzaam Neder-Over-Heembeek is 1 jaar bezig. En dat gaan  
we vieren met de verbindende kracht van muziek! Op 22 april wordt onze 

Sint-Pieter en Pauwelkerk op het Peter Benoitplein omgetoverd tot een  
heuse concertzaal én ontmoetingsruimte. 

Op zaterdag 22 april 2023 vanaf 17.00 
u. organiseert Zorgzaam Neder-Over- 
Heembeek i.s.m. GC Nohva en tal van 
andere verenigingen een prachtig con-
cert: Concerto Grosso. Dit concert en 
deze ontmoeting vinden plaats op een 
unieke plek, nl. in de Sint-Pieter en  
Pauwelkerk in Neder-Over-Heembeek. 
We willen via dit concert vele mensen 
bijeenbrengen om elkaar te ontmoe-
ten en te genieten van een prachtig 
stuk cultuur in onze buurt. Het concert 
wordt jullie aangeboden en is gratis.

Met Concerto Grosso presen-
teert het Ataneres Ensemble een 
toegankelijk, vernieuwend, verrassend 
en allesbehalve mainstream klassiek 
programma. Het concerto grosso 
(Italiaans voor “groot orkest”) is een 
compositie waarin een groep van solo- 
instrumenten prominent op de voor-
grond treedt. Niemand minder dan het 
Kugoni Trio, sinds 2010 een gevestigde 
waarde in de hedendaagse Vlaamse 
kamermuziek, vertolkt deze solistenrol.

In Concerto Grosso gaan de saxofoon, 
viool en piano van Kugoni Trio een  
unieke en avontuurlijke dialoog aan met 
de strijkers van het Ataneres Ensemble. 
Virtuositeit staat centraal in het pro-
gramma dat het Ataneres Ensemble voor 
de gelegenheid in een heerlijk, Argen-
tijns-Vlaams en toegankelijk  
hedendaags jasje steekt. Composities 
van eigen bodem, klassiekers in het re-
pertoire van het trio, worden tegenover 
het Concierto del Angel van Astor Piaz-
zolla geplaatst. De Vlaamse werken wor-
den speciaal voor deze productie naar 
de buitengewone bezetting van Concer-
to Grosso geschreven. Het Ataneres 
Ensemble en Kugoni Trio verrassen met 
een eigentijds programma en bewijzen 
muzikale partners bij uitstek te zijn.

Uiteraard nodigen we jullie allen uit 
op dit uniek concert. Maar we nodigen 
jullie ook uit op de warme ontmoetings-
beurs na het concert. Alle Nederlands-
talige verenigingen uit onze wijk en 
organisaties met een sociaal zorgaan-
bod voor onze wijk stellen zich na het 
concert op de warme ontmoetingsbeurs 
voor. 

Zorgzaam Neder-Over-Heembeek wil 
Nederlandstalige oudere en vaak 
vereenzaamde buurtbewoners 
ondersteunen, versterken en in contact 
brengen met sociale organisaties en 
socio-culturele verenigingen. 

Op zaterdag 22 april 2023 nodigt Zorg-
zaam Neder-Over-Heembeek  heel 
de buurt uit vanaf 17.00 u. We bieden 
iedereen een welkomstdrankje en -hap-
je aan, voor een leuke ontmoeting in 
een gezellige sfeer.

Vanaf 18.00 u. start het concert. 

Na het concert, rond 19.05 u., start ook 
de sociale en socio-culturele warme 
beurs, waarin alle verenigingen en 
organisaties zich kunnen voorstellen 
aan de buurtbewoners. Ook dan zullen 
drank en hapjes beschikbaar zijn. We 
verwachten dat de warme beurs een 
tweetal uur zal duren. Rond 21.30 u. 
ronden we af. Indien er interesse is, kan 
de ontmoeting in Lendrik verdergezet 
worden.

We hopen die avond heel Neder- 
Over-Heembeek te kunnen ontmoeten 
en een warme plek te creëren voor vele 
leuke, interessante en ongedwongen 
babbels. Om zo mensen te kunnen 
ondersteunen en toe te leiden naar 
boeiende verenigingen en activiteiten. 
Breng vrienden en kennissen mee naar 
deze culturele en sociale avond!

andere activiteiten van de Stad 
Brussel, de Gezinsbond,.... Dat 
maakt dat het dorp echt ‘feest’ 
die dag. Mensen die het concept 
LEV nog niet kennen, komen 
vaak toevallig voorbij met de 
fiets of te voet en leren op een 
leuke manier het project ken-
nen.”

Hendrik en Annemie: “De viering 
van 5 jaar Living en Ville. Concert 
op het plein. Film in de tuin van 
GC Nohva. Cook & Eat. Plantjes 
planten .... NOH for climate.”

Wat zou Living en Ville voor jou 
nog mooier kunnen maken? 

Bénédicte en François: “Dat er 
meer mensen meedoen en dat 
er meer diversiteit in het publiek 
is...”

Eva: “Nieuwe LEV-partners met 
nieuwe LEV-projecten zouden 
wat vernieuwing brengen naast 
de vaste gevestigde waarden. 
Ook wat extra sportactiviteiten 
zouden een mooie toevoeging 
zijn. Ik droom ook al enkele jaren 
van een echte LEV-dag tijdens 
dewelke, verspreid over heel 
NOH, verschillende LEV-activitei-
ten plaatsvinden, die aan elkaar 
gerijgd worden door Balade 
Brocante en geanimeerd worden 
door wat straatmuzikanten en 
artiesten. Dat zou een echt buurt-
feest kunnen worden.  
Met de werken dit jaar zal dat 
moeilijk worden, maar hopelijk 
gaan we nog wat jaren door.”

Annemie en Hendrik: “Meer  
diversiteit.”

Wil jij dit enthousiaste team 
graag versterken?

Onze vrijwilligers kunnen alle 
hulp gebruiken: Van Balade Bro-
cante tot assisteren bij een Labo 
Magik, het mee uitdenken van 
een leuke activiteit of het ver-
sterken van ons promoteam.  

Heb je zin om ergens mee te 
helpen, heb je nog wat vragen 
of heb jij een goed idee?  
Contacteer GC Nohva of stuur 
een mailtje naar  
ann.deraedt@vgc.be.

VERVOLG VAN P. 7
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WIJZIGING OPENINGSUREN

Ook in 2023 gaan de erfgoedvrijwil-
ligers van Heembeek-Mutsaard met 
vol enthousiasme door! We blijven 
speuren naar het lokale erfgoed in 
de vorm van foto’s, documenten en 
verhalen om deze dan te digitalise-
ren, te bewaren en zo veilig te stellen 
voor de toekomst.

NIEUW: Vanaf dit jaar zijn er Erfgoed-
cafés op verplaatsing (later hierover 
meer). Daarnaast kan men ten al-
len tijde een persoonlijke afspraak 
maken om je foto’s en documenten 
(ouder dan 20 jaar) te laten scannen. 
Dat kan eventueel ook ’s avonds.

Voor een afspraak kan je ons contac-
teren via tel.nr. 0471 80 01 31 of mail 
erfgoedhm@gmail.com

#erfgoedbankheembeekmutsaard

Volg ons op https://www.facebook.
com/groups/erfgoedbankheem-
beekmutsaard

Foto winters zicht Zavelput
Winters panoramisch zicht vanuit een gebouw aan de Zavelput in westelijke 
richting rond 1950. Links enkele huizen aan de Kruipweg. Centraal (de resten 
van) een boomgaard waar later de Weilandstraat werd doorgetrokken. Meer 
naar rechts een glimp van de hoeve van den Bels.

STEAKFESTIJNSTEAKFESTIJNSTEAKFESTIJN
    ZATERDAG 22 APRIL 2023     

 

't HIEMBEIKS KOTTEER (zaal "familia")'t HIEMBEIKS KOTTEER (zaal "familia")'t HIEMBEIKS KOTTEER (zaal "familia")   

Fr.VEKEMANSSTRAAT 131 - 1120 BRUSSELFr.VEKEMANSSTRAAT 131 - 1120 BRUSSELFr.VEKEMANSSTRAAT 131 - 1120 BRUSSEL

van 11.30 TOT 16.00 / 17.00 TOT 21.30

  eddy.christine@skynet.be  -  0477 32 02 91
reserveren via:

€ 20.00 € 16.00

Het best ontwikkelde zintuig van jonge baby’s is de huid. Babymassage 
bevordert de motorische en emotionele ontwikkeling van je kindje. Het 

is voor ouder en kind een moment van rust en ontspanning. Bovendien 
kan het een onrustige baby kalmeren. 

Tijdens deze workshop ervaar je zelf hoe je op een speelse en 
creatieve manier je baby kunt verwennen. Alle baby’s tussen 6 

weken en 6 maanden zijn welkom, vergezeld van mama, papa, 
grootouder of onthaalouder. 

WORKSHOP BABYMASSAGE

samen met
Gezonde buurt

Datum en tijdstip:

Locatie:

Meer info en inschrijvingen:
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Donderdag 27-04-2023 om 13.30 uur
Consultatiebureau Kind en Gezin

Peter Benoitplein 22 - 1120 Neder-Over-Heembeek

www.cm.be/agenda

Wat breng je mee :

- een grote badhanddoek of 2 grote 
handdoeken

- een neutrale babyolie, bv. amandelolie
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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.
Info 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.

VERENIGINGSNIEUWS MAART-APRIL 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 zondagnamid-
dag activiteiten voor kinderen van 
6 t.e.m. 18 jaar, verdeeld in groepen 
per leeftijd. 
Groetjes van de leiding en hopelijk 
tot snel!
MINIBIVAK - Van 10 t.e.m. 12 maart 
gaan we samen op weekend om 
leuke activiteiten te doen en dolle 
avonturen te beleven. Schrijf je ze-
ker in! 
Plaats: Stalkruidlaan 13, 1020 Laken
Datum: op 5 en 19 maart en op 16 en 
23 april van 14.00 tot 18.00 u.
INFO: Wil je graag eens proberen? 
Gelieve 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 Brussel naast de BRYC 
Elke zondag van de maand van 13.45 
tot 17.00 u.
Info: op de website  
www.roodbaard.be 

WZC PAGODE
DAG VAN DE ZORG –  
COMMUNICATIE EN ZORG 
CENTRAAL HOUDEN
Kom en beleef een dag, rijk aan 
ervaringen in WZC Pagode. Geniet 
van een uitgebreid programma en 
verwerf meer kennis over specifieke 
zorggerelateerde taken. Verken 
eveneens de verschillende commu-
nicatiemiddelen die het personeel 
en de bewoners ter beschikking 
hebben.
Programma:
- 10.00 u.: uitleg over het gebruik 

van Zapps
- 11.00 u.: kinesessie en relaxatie
- 12.00 u.: showcooking
- 13.00 u.: middagmaal met het per-

soneel
- 14.00 u.: wondzorg in de praktijk
- 15.00 u.: demonstratie peritoneale 

dialyse
- 16.00 u.: communicatiemiddelen 

als Portal Plus en MyArmonea
- 17.00 u.: hapje en drankje als af-

sluiter
Datum: zondag 19 maart van 10.00 
tot 17.00 u.
Plaats: WZC Pagode,  
Oorlogskruisenlaan 90, 1120 NOH

GEZINSBOND
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 
hetzelfde bos. Hij kent er alle hoek-
jes, planten, bomen en bewoners. 
Dat denkt hij toch… Maar op zekere 
dag verschijnt er een onbekend 
boswezen dat onder de grond leeft… 
Een leuke voorstelling om in te ver-
dwalen, 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   
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SCHAAKCLUB
Wie kan er nu niet schaken? Deze 
eeuwenoude denksport is meer dan 
ooit populair. En sinds corona ieder-
een thuis hield, is het spel een nieuw 
leven begonnen in zijn online vorm.
Eens je kan schaken, is het een pas-
sie die je nooit meer loslaat. Ieder-
een vindt wel een tegenstander van 
zijn/haar eigen niveau waartegen 
je altijd een uitdagende partij kan 
spelen.

Online spelen is zeer leuk, maar ook 
wat eenzaam. Niets is zo boeiend als 
een schaakpartij met echte stukken 
waarbij je de tegenstander recht in 
de ogen kan kijken.

‘t Hiembeiks Kotteer is een beetje 
het hoofdkwartier van de schaker 
in België. De Koninklijke Belgische 
Schaakbond heeft er zijn maat-
schappelijke zetel en de Schaakclub 

Richard Réti is er sinds enkele jaren 
gevestigd.

In het gezellige café van ‘t Hiem-
beiks Kotteer organiseert onze 
schaakclub vanaf maart regelmatig 
introductieavonden. Iedereen is wel-
kom en je hoeft helemaal geen lid te 
zijn. En wie reeds kan schaken, wil-
len we wel uitdagen voor een span-
nende partij. Amusement verzekerd!

Dus, kom zeker eens langs op een van 
de komende introductieavonden.
Datum:  op de vrijdagen 3 maart, 24 
maart, 14 april en 28 april om 20.00 u.
Plaats: ’t Hiembeiks Kotteer,  
Frans Vekemansstraat 131, NOH
Tip: voor wie wil deelnemen aan een 
snelschaaktoernooi kan dit doen 
op onze blitzavond op 7 april. Meer 
informatie en inschrijven kan je 
doen vanaf 1 maart op onze website 
https://www.reti.be

ACTIVITEITEN- 
AANBOD GC NOHVA 
MAART-APRIL 2023



KIDS

SPEL & THEATERWEEK
Van 3 tot en met 7 april

Tijdens de eerste week van de paas- 
vakantie ontdek je in GC Nohva de 
wondere wereld van Theater en  
Muziek. Zin om te acteren, muziek te 
maken en natuurlijk veel te spelen? 
Schrijf je dan snel in! 
Mini: 4 tot en met 6 jaar
Maxi: 7 tot en met 12 jaar  
(volzet)
Korting mogelijk

HOCKEY
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  
Nederlands. Geen voorkennis vereist. 
6 - 9 jaar: 17.30 tot 18.30 u.
10 - 12 jaar: 18.30 tot 19.30 u.
Prijs: 125 euro
Korting mogelijk

VOLWASSENEN 

PILATES
Sinds kort is er ook Pilates op maan-
dagochtend van 09.00 tot 10.00 u. 
Op maandag zijn ook mannen welkom. 
De lessen op dinsdagavond van 18.30 
tot 19.30 u. zijn Ladies Only.  
De 10-beurtenkaart is voor vrouwen 
geldig voor beide lesuren. 
10-beurtenkaart: €60
Korting mogelijk

CONVERSATIEGROEP ENGELS
Op dinsdag van 19.00u - 20.00 u.

Naast de Nederlandstalige conversa-
tiegroepen startte in januari ook een 
Engelse conversatiegroep! Oefen je 
Engels tijdens een gezellig gesprek.  
Gratis

DE OVERBRON  
ZOEKT VRIJWILLIGERS

Woonzorgcentrum De Overbron zoekt vrijwilligers om met onze  
bewoners te gaan wandelen.

We doen veel uitstappen en optredens, maar het zou leuk zijn om,  
met de lente in aantocht, vrijwilligers te hebben die regelmatig met  

onze bewoners in onze wijk willen gaan wandelen.

Heb je interesse? Bel dan naar 02/266.12.12  
of stuur een bericht naar animatie@deoverbron.be.

SOCIAAL RESTAURANT EN VERVOER  
ZORGZAAM NEDER-OVER-HEEMBEEK 

Op woensdag, donderdag en vrijdag kan je voor 7 euro van een heerlijke 
maaltijd genieten: soep, hoofdschotel en nagerecht. Ook water en koffie 

zijn inbegrepen. Het sociaal restaurant vindt plaats in De Overbron,  
Oorlogskruisenlaan 202 te Neder-Over-Heembeek.  

Bellen en bestellen op 02/266.12.12 of animatie@deoverbron.be.

Vervoer van en naar activiteiten van Zorgzaam Neder-Over-Heembeek of 
van andere Nederlandstalige sociale organisaties in Neder-Over-Heem-

beek is steeds mogelijk met ons aangepast busje.  
Graag mail naar begeleiding@deoverbron.be.
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VOOR ALLE CURSUSSEN EN 
SPEELWEKEN GELDT:

• Meer info op www.gcnohva.be 
• Alle cursussen en de speelweken 

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
Ontdek de leukste Nederlandstalige 
kinderfilms op woensdagnamiddag bij 
GC Nohva!  

08/03: De Buurtspion 6+

De tienjarige Agathe-Christine is een 
buitenbeentje én gek op mysteries. Ze 
wil graag privédetective worden. Een 
kantoor heeft ze al: in hun nieuwe 
huis in de stad tovert ze de kelder om 
tot een klein detectivebureau. Daar 
bijt ze zich vast in haar eerste zaak:  
in de buurtwinkel verdwijnen er 
voortdurend koekjes uit de rekken. 

29/03: Pachamama 6+
In het hartje van het Andesgebergte 
woont de 10-jarige Tepulpaï. Hij heeft 
al grote dromen, ook al vinden de 
dorpelingen hem nog te kinderach-
tig. Wanneer het gouden Pachama-
ma-beeldje wordt gestolen door de 
Inca’s, is Tepulpaï vastbesloten om de 
heilige schat terug te brengen.  
Daarmee haalt hij zich de woede van 
de Grote Inca op de hals. Samen met 
zijn vriendinnetje Naïra en haar  
koddige lama gaat hij op pad, met 
een condor als gids.

26/04: Encanto 6+
Mirabel is een 15-jarig meisje en is 
liefdevol, grappig en feilbaar. Ze 
is een echt familiemens en woont 
samen met haar familie in Colom-
bia. Haar hele familie beschikt over 
magische krachten en woont in een 
magisch huis. Mirabel zelf beschikt 
echter nog niet over magische krach-

ten, maar dan is het toch aan haar om 
hun huis, de Encanto, te redden.
Prijs: €2

VOORLEESUURTJES
Op de volgende woensdagen: 15/03 
en 12/04 om 15.00 u.
Kom in de bib in Lendrik naar de 
mooiste verhaaltjes luisteren.
Gratis
Niet te missen 

BURGERCAFÉ
Woensdag 8 maart van 18.00 tot 20.00 u., 
welkom vanaf 17.30 u.
In Lendrik, Peter Benoitplein 22,  
1120 Brussel  
Benoît Elleboudt, voorzitter van De 
Groene Wandeling, zal er de geschie-
denis van Neder-Over-Heembeek en 
die van de wijk De Wand presenteren.  
Elena Sbarai van Bravvo en Laetitia 
Boon van Urbinat komen audiovisuele 
getuigenissen verzamelen. Het pu-
bliek kan vragen stellen.
Deze activiteit en het aperitief zijn gratis. 
Inschrijving gewenst, niet verplicht. 
Mogelijkheid tot opvang voor kinde-
ren ouder dan 3 jaar. Reservatie voor 
kinderopvang verplicht bij  
Nicole Malengreau:  
malengreaunicole@gmail.com of 
0476 502049

VROUWXNLENTE

Van 2 tot en met 16 maart 
De mama’s van Ardaps tonen een 
stukje van zichzelf en hun cultuur in 
het kader van de Vrouwxnlente.  
Via klare taal en beelden vertellen  
ze hun verhaal. Kom zeker genieten 
van de mooie portretten in de hal  
van het Lendrikgebouw.
Wie is Ardaps? vzw Ardaps informeert, 
begeleidt en ondersteunt de sociale 
integratie van hulpbehoevende seni-
oren uit de Sub-Saharaanse gemeen-
schap in Neder-Over-Heembeek.
Op 17 maart trekt deze expo naar 
Nekkersdal waar een groot slotfeest 
plaatsvindt.
Meer info:  
https://vrouwenlente.brussels

PROJECT WWW: VOORSTELLING

Zaterdag 15 april – CC Strombeek

Project WWW is een kunstproject 
voor en door jongeren tussen zestien 
en twintig jaar oud. Jongeren uit de 
laatste graad van verschillende mid-
delbare scholen komen samen op het 
podium om hun mening te uiten over 
thema’s uit hun leefwereld.
Op 15 april stellen jongeren uit 
Heembeek-Mutsaard, Vilvoorde en 
Grimbergen hun project voor in  
CC Strombeek. Meer info volgt. 

BUITENSPEELDAG

Woensdag 19 april  
speeltuin Mariëndaal 
Op woensdag 19 april toveren we de 
speeltuin in Mariëndaal om tot een 
heus speelparadijs. Kom samen met 
ons touwtje springen, stoepkrijten en 
de leukste spelletjes spelen en dat 
allemaal in de open lucht!

CONCERTO GROSSO

Zaterdag 22 april  
Sint-Pieter en Pauwelkerk, NOH 
Op zaterdag 22 april organiseert GC 
Nohva i.s.m. Zorgzaam  
Neder-Over-Heembeek en andere 
verenigingen een concerto grosso en 
wordt de Sint-Pieter en Pauwelkerk 
tot een heuse concertzaal omgeto-
verd. Het concert is gratis.

LIVING EN VILLE KICK-OFF 

Zaterdag 13 mei

Ook in de zomer van 2023 tovert  
Living en Ville de openbare ruimte 
om tot jouw living! Ontdek de leukste 
activiteiten voor groot en klein tijdens 
ons Kick-Off feest. 
Deelname gratis

@ Peter Benoitplein

ACTIVITEITENAANBOD GC NOHVA - MAART-APRIL 2023

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


