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Open elke werkdag van
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OPEN
BRIEF

Buurthuis De Kleun
Fr. Vakemansstraat 116
1120 Brussel
Tel. 02/268.3248
Open maandag en woensdag
van 9 tot 12
en vrijdag van 13 tot 16 uur.

Verantwoordelijke uitgever:
E. De Filette,
Kasteel Beyaerdstraat 94
1120 Brussel
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Als voorzitter van het Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard vzw. wil ik er de
aandacht op vestigen dat een belangrijk deel
van het waardevol Heembeeks erfgoed tot op
heden niet officieel beschermd is.

genoemd. Het was een geliefkoosde recreatieplek en trefplaats voor de toenmalige adel en
burgerij waar in de 18de eeuw (o.a. in 1773)
de hoogste adel van de Nederlanden nachtelijke festijnen hielden, typerend voor die tijd.

Het betreft o.m. de authentieke Brabantse
pachthoeve "van den Bels" uit de 17d• eeuw,
gelegen in de Beizegemstraat. Verder zijn er
de twee Meudonpaviljoentjes uit 1760-1765
in neoclassicistische stijllangs de Vilvoordsesteenweg 142, naast de nv SHELL.

Aan de paviljoenen zijn tal van merkwaardige
herinneringen verbonden.

De twee paviljoentjes vormden de toegang
tot de kasteeldreef van het voormalig Meudonkasteel.
Volgens de iconografische documenten
bevonden de paviljoenen zich in het complex
"Meudon-Marly-Versailles" ook "klein Parijs"

De kasteelvrouw Madame de Beughem is
eens met haar statiekoets in de vaart gereden
toen de remmen het begaven. Ter herinnering
aan het gebeuren heeft ze het voorvallaten
vereeuwigen in de Basiliek van Halle waar men
het schilderij nog steeds kan bewonderen.
Ook Paus Leo XIII had herinneringen aan de
twee paviljoenen, hij is er in de vaart gereden
toen hij als pauselijk nuntius op zijn buitenverblijf te Heembeek verbleef.
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Dit erfgoed moet actief in onze maatschappij
ingeschakeld worden. De Meudonpaviljoentjes
zijn door hun ligging zeer geschikt voor een
stapsgewijze ingebruikname voor talrijke sociale
en culturele activiteiten.
Mede door het feit dat Neder-Over-Heembeek
over een beperkt bouwkundig patrimonium
beschikt, vindt het Gemeenschapscentrum
samen met de Heembekenaren dat deze 18eeuwse getuigen moeten bewaard blijven en
wettelijk beschermd!!!

Beschrijving van de Meudonpaviljoenen
Het terrein is ongeveer 180 m 2 groot. De paviljoenen zijn symmetrisch geplaatst naast het toegangshekken. Het noordelijk paviljoen, eigendom van de Stad Brussel, was de woning van de

De Meudonpaviljoentjes door
De laatsten die er bijna zijn ingereden waren de roemrijke
brandweermannen van Heembeek toen de stoomketel van
de brouwerij Marly in de lucht gevlogen was. Ze haastten
zich zo hard met hun pompierskar dat ze deze niet meer
konden tegenhouden beneden aan de Meudonstraat, ze
spatte uit mekaar tegen de zware arduinen palen die men
geplaatst had na het voorval met paus Leo XIII.
Karel van Lotharingen, Napoleon Bonaparte, andere prinsen en vele prominenten zouden het kasteel Meudon
bezocht of er verbleven hebben. De samenhang van het
kasteel Meudon en de paviljoenen wordt duidelijk geïllustreerd in de iconografi e, bv. op het schilderij van Hendrik
Van Assche (1774-1841), dat zich bevindt in de Koninklijke
Musea te Brussel.
De paviljoenen werden rond 1900 gerestaureerd door de
toenmalige eigenaar notaris Albert De Ro.
Volgens de overlevering was de nieuwe Heer van Meudon
een eenvoudig en vriendelijk man, een echte volksvriend.
Hij deed veel voor de arme bevolking van de parochie.
Onder hem ontstond de onderlinge bijstand en tal van de
andere maatschappijen. Vooral in de aloude St. -Sebastiaansgilde van beide Heembeken stelde hij belang en zorgde er
voor dat het 200-jarige onafgebroken bestaan der gilde van
Neder-Heembeek luisterlijk gevierd werd in 1898.
In kennis van oudheidkunde was hij een voorman. Zijn
kasteel was op enkele jaren tijd in een oudkundig museum
herschapen. Wondermooi was het kasteel met zijn prachtige
vijvers en parken, zijn dreven en hoven. De honderden fon teinen waren aan hem te danken.
Notaris A. de Ro was een man die zich ten volle heeft
gegeven aan kunst en natuur. Na een lange ziekte stierf hij
op vrijdag 6 september 1907, hij werd opgevolgd door zijn
broer Georges De Ro na wiens dood in 1921 het domein
verviel. De serres werden in 1930 en het kasteel zelf in 1931
afgebroken. De Meudonpaviljoentjes bleven tot circa 1940
bewoond door bedienden van het kasteel en nadien door
een personeelslid van Shell. Van dit alles zijn de twee
Meudonpaviljoenen getuigen geweest.
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joentjes zijn een erfenis van
onze voorouders, daarom
moeten wij er zorg voor
dragen als een goede huisvader. Wij zij n verplicht tot
een goed beheer van wat ons
uit het verleden werd toevertrouwd.

Daarom deze noodkreet !I!
Help ons deze Meudonpaviljoentjes te redden en te
beschermen. Help ons de
paviljoentjes een plaats te
geven in ons patrimonium.
Help ons deze paviljoentjes te
renoveren.
Vele inwoners van NederOver-Heembeek en de Mutsaardwijk schenken vertrouwen aan het Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard.

de jaren heen
poortbewaker. Het omvat een voorkamer een met achthoekige, met stukadoorwerk versierde zoldering, een keuken, een slaapkamer, bereikbaar via een houten trapje en
een klein berghok.
Het zuidelijk paviljoen is eigendom van Shell en bevat
enkel een kamer waar een buitentoilet is ingewerkt. Het dak
is dringend aan onderhoud toe. De dakrand is
thans onderstut.
Voorstel bestemming
Meudon paviljoenen
Het paviljoen van Shell
zou als onthaal- en tentoonstellingsruimte
ingericht kunnen worden, tevens met een
infobalie.
Het paviljoen van de
Stad Brussel kan een
bestemming krijgen als
ontmoetingsruimte voor
wandelaars (cfr.Groene
Wandeling) en fietsers,
met cafetaria alsook
voor culturele activiteiten.
De slaapkamer zou
kunnen dienen als kleine
vergaderruimte.
Deze Meudonpavil-

Vandaag richten wij ons tot u,
verenigingen, verkozenen
van de Stad Brussel, de
Gewestregering, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de
Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen, Sint
Lucasarchief, Stad en Cultuur, Radio 1, Radio 2, TV-Brussel
en de geschreven pers ons hierbij te steunen om en om
deze paviljoentjes te vrijwaren en te beschermen voor de
volgende generatie.
Neder-Over-Heembeek zal er u dankbaar voor zijn.
E. De Filette
Voorzitter Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard.
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DPING DPING 2002
Zondag I 2 mei
Fietsfeest - Jubelpark - van 10 tot 18 uur
Activiteiten :
11.30 uur, Fietskampioenschap Trial
12.30 en 15 uur, Fietsers-mode-défilé
17 en 18 uur, Fietsparade, kom fietsen in
kleur en op muziek !
Fietsschool-Grote rally "Brussel in 't Groen"
- Ontdek de "Gewestelijke fietsroutes" Tweedehandsfietsbeurs - Nieuwe fietsen Gratis technische controle Touring Wegenhulp - Info rond reizen, fietsvoorzieningen Tentoonstelling oude fietsen in Jubelparkmuseum.

Donderdag I 6 mei
Met de fiets naar het werk
Vanaf 7 uur, fietsenontbijt aan Mérode en aan
het Stefaniaplein.
Om 12.30 uur, fietsuitstap met vert rek aan de
19 gemeentehuizen.
Om 13 uur, " Drink Drink" in een
dichtbijgelegen park.
Vrijdag 17 mei om 16 uur : Uitreiking van de
prijzen in het gemeentehuis van Brussel.

Organisatie: Pro Velo tel. 021502.73.55www.provelo.org

CACfUSCLUB
PEYOfE
organiseert op 18 en 19 mei een

4de plantenbeurs.
De leden van deze club zullen tijdens deze
beurs plan ten, o.a. cactussen, vetplanten.
vleesetende planten, rots- en potplanten. tentoonstellen en te koop aanbieden.
De beurs is een gelegenheid om informatie te
verschaffen aan het brede publiek betreffende de cultuur en verzorging van deze
plantensoorten evenals het verstrekken van
de nodige inlichtingen betreffende onze club.
De plantenbeurs zal net zoals verleden jaar
plaatsvinden in de zaal van het
Café De Regenboog, F. Vekemansstraat 192
te 1120 Brussel tijdens het weekend van 18
en 19 mei telkens van 10 tot 18 uur.

Info : Filip Vanluyten, M eibloemstraat 17
1120 Brussel tel. 021262. 15.90
E-mail : DeF/uppe@yucom .be

kiND EN GEZIN -~
Consultatiebureau voor het jonge kind
in Neder-Over-Heembeek

Kind en Preventie
Leo-XIII-straat 11 , F. Vekemansstraat 145
1120 Brussel
Onze zittingen voor het tweede kwartaal van
2002 gaan door op
Donderdag:
2, 16 en 23 mei en
6, 13 en 20 juni telkens om 9 u.
Maandag:
27 mei en 24 juni telkens om 17.30 uur

Info en afspraken tel. 021511.25.97
elke werkdag van 9 tot 12 uur

MEI IN ·1 MU'fSkE
ledere dinsdag om 20u30 in het CC. van
Strembeek-Bever : dinsdagavondfilm
ledere zondag vanaf 19u00 in 't Mutske:
Spelavond + Playstation
Woensdag 1 mei om 20 uur : Thema-avond
arbeiders
Vrijdag 3 mei om 16 uur: Happy Hour
Zaterdag 4 mei om 20 uur :
Vrouwvriendelijke Avond
Vrijdag 10 mei: Galabal van de Lelijke
Schoen (o.v. De Schakel)
Woensdag 15 mei Finale Champions League
Donderdag 16 mei om 20.15 uur Thelly &
Mona in het CC. van Strembeek-Bever
Zaterdag 18 mei om 21 uur: Terrasjestocht in
Brussel
Vrijdag 24 mei om 21 uur: Filmavond :
stemmen op site
Zaterdag 25 mei : Drugsavond (ook Finale
Eurosong)
Schapenstraat 2 1020 Brussel
Tel.: 02/262.28.58

BPUSSEL BEWEEGf
Vierde bewegingsnamiddag
op 6 mei
De vierd e bewegingsnamiddag van "Brussel
Beweegt" komt eraan !
Samen met de Pétanqueclub De Kluis en het
Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard
staan wij paraat om van de vierde bewegingsnamiddag een sportieve dag te maken !
Met 16 pétanqueterreinen kunnen alle pétanqueliefhebbers aan de slag : het belooft een
groots tornooi te worden.
Maar aan de niet-pétanqueliefhebbers wordt
eveneens gedacht : op verschillende tijdstippen (14, 15, 16 uur) zijn er in het Meudonpark historisch getinte wandelingen, die door
enthousiaste gidsen van de Groene Wandeling gedurende een half uurtje worden begeleid.
Als afsluiter voor iedereen genieten we na bij
een lekkere frangipanetaart en een verdiende
pint bier!
Deze bewegingsnamiddag komt tot stand
dankzij het Seniorencentrum, KBG Brussel en
CNBS, met de medewerking van KBG NOH,
pétanqueclub de Kluis, Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard en de Groene
Wandeling NOH.
PRAKTISCHE INFO :
Tijdstip : 13.30 tot 18 uur
Plaats : De Kluis, Neder-Over-Heembeek Meudonpark
Prijs : 1,25 euro Inbegrepen : deelname verzekering- frangipanetaart + biertje busvervoer
Bij deelname aan min. 3 activiteiten krijgt
men een aandenken.

Info en kaarten :
Seniorencentrum en CNBS
tel. 0212 10.04.71,
KSG Brussel tel. 021555.08.30 en
021555.08.33 of bij uw plaatselijke
verantwoordelijke.
Inschrijven gratis busvervoer: zie hierboven.
Openbaar vervoer :
bus 47 (afstappen Ransbeekstraat).
bus 53 (afstappen Kerk St.-Pieter. Peter
Benoitplein)

NEDEPVAL
- -WANDEL MEE - - - -PE'fANQUECLUB
Zond ag 12 mei

Meldert - Hoegaarden
Dagwandeling in het Brabantse
Haspengouw± 19 km.
09.30 u. kerk van NOH.
10.30 u. aan de St.-Ermelinduskerk van Meldert - Hoegaarden.
De fietstocht voorzien op zaterdag 25 mei
naar Uitbergen wordt verplaatst naar
zondag 2 juni.

Info: 0476186.28.35

Organiseert een

OPEN TORNOOI
voor iedereen (tripletten) op
15 juni, 27 j uli, 24 augustus en
14 september
aan de Kluis (Meudonpark). Bosduifstraat te
Neder-Over-Heembeek.
Inschrijven voor 13.30 uur. ledereen welkom.

Voor alle Inlichtingen en reservaties,
bel ).Cl. Co/ot GSM 0486170.58. 12
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LEVEN IN BPUSSEL

JAPANSE fOPEN - JUBELPAPkMUSEUM
UITZONDERLIJKE
TENTOONSTELLING IN DE
JAPANSE TOREN

Debat
HOE GEZOND IS DE lUCHT DIE WE
INADEMEN?
Wat is de invloed van de luchtvervuiling op
onze gezondheid? Wat is de invloed van
leven in de stad op de gezondheid : welke
omgevingsfactoren beïnvloeden de gezondheid van mensen d ie in Brussel wonen ? In
het bijzonder wordt de focus gelegd op de
invloed van de verbrandingsoven van NederOver-Heembeek en van het verkeer.

Samurai : realite it en
fantasi e
25 april tot 29 september 2002
Stan Sakai en Michetz zijn Westerse
stripauteurs die zich inspireren op
het Japan van de Samurai. Hun ori ginele prenten worden getoond
naast wapens en wapenuitrustingen
uit de collectie van de KMKG. Deze
confrontatie van het beeldverhaal.
terecht de 'negende ku nst' ge·
noemd, met het Japanse wapentuig,
geroemd om de artistieke en technische perfectie, biedt een meerwaarde aan beide kunstuitingen.
Toegangsprijs: 3,20 euro
Activiteiten : weekend van 27 en 28
mei sig neersessies door Stan Sakai
en Michetz.

In dit debat dat geleid wordt door Brusselaar
Peter van Rompaey (VT4) zijn d rie delen :
Gezondheidsluik : spreker dr. M altoot (AZ
VUB)
Gevolgen van leven in de stad op gezondheid
oorzaken van astma en andere longziektes ...
Technisch luik : sprekers Jean-Pol Van Steenberghe (Brusselse Raad voor Leefmilieu) en
ingenieur Eline Jansegers (verbrandingsinstallatie) de verbrand ingsovens : een noodzakelijk kwaad?
Gevolgen van het verkeer
Politiek luik : sprekers Minister Chabert en
Staatssecretaris Delathouwer
a) Wat houdt een gezond stedelijk beleid in ?
Moeten we in een risicomaatschappij het
noodzakelijk kwaad van afvalverwerking erbij
nemen ? Hoe kan men werken aan afvalpreventie?
b) Welke openbare werken plant men om op
lange termijn de stad gezonder te krijgen ?
Het plan om minder auto's te krijgen in de
stad, hoe gaan we dat doen ? Welk impact
kan d it hebben op vervuiling en op een
betere gezondheid ?
Tussendoor muziek van de Grimbergse groep
"de Straatmus"
Woensdag 22 mei van 19.30 tot 22.30 uur
Gemeenschapscentrum Nekkersdal, G.
Schildknechtstraat 26 te 1020 Laken.

Organisatie :
een samenwerking van de Lakense
verenigingen KWB, KA V, CSC De
Libertijnse Roos, CM en GC
Nekkersdol en de stedelijke
bibliotheek van de Stad Brussel.
Met de medewerking van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
TENTOONSTELLING 3 TOT 22 MEI
Thema : gezondheid - luchtwegen (Christelijke Mutualiteit) · afvalpreventie (Brussels
Instituut Milieubeheer).
Plaats : Bibliotheek van de Stad Brussel,
Bockstaellaan 109 1020 Laken
Bezoek dinsdag 14 mei : verbrandingsoven
van Neder-Over-Heembeek 10 of 14 uur.
Deskundige begeleiding door een ingenieur
en een vertegenwoordiger van de exploitant.
Afspraak aan de hoofdingang van de
verbrandingsoven. Inschrijven is verplicht
voor 10 mei tel. Roger Kockaert
02/460.1 6.66
Gelieve het uur van voorkeur aan te duiden .

Praktisch: Japanse Toren, Van
Proet/aan 44 I 020 Brussel
tel. 02/268.16.08
Copyright Ston Sokol

Zie ook : www.kmkg-mrah.be en
www.usagiyojimbo.com

PIJNSffLLEPS
INFOPMAfiENAMIDDAG
Ziekenzorg, KBG, KAV-Mutsaard en de
dienst GVO van St.-Michielsbond heten u
van harte welkom.
Donderdag 16 mei om 14 uur
Parochiecentrum De Kring,
Stalkruidlaan 13 1020 Brussel

Vraagt pijn pijnstillers ?
Pijn kennen we ·jammer genoeg • allemaal.
M aar wat is pijn eigenlijk ? Heeft pijn een
functie ? Pijn is van alle tijden. Wie denkt dat
men een eeuw geleden pijn beter zou verdragen dan vandaag, heeft het mis. Men keek er
gewoon op een andere manier tegenaan.
Om de pijn te verzachten, g rijpen we gemakkelijk naar een pijnstiller. De pijnstillers staan
aan de top van de meest verkochte geneesmiddelen in België. Een groot aantal pijnstillers is verkrijgbaar in de apotheek zonder
doktersvoorschrift. Velen denken dan ook dat
ze pijnstillers zonder toezicht, zonder waakzaamheid ongebreideld kunnen consumeren.
Niets is minder waar. Jaarlijks worden zo'n
4.000 mensen gehospitaliseerd voor maagen darmcompli caties door pijnstillers.
Ongeveer 10% overlijd t aan de gevolgen
ervan.
Pijnstillers : niet zonder risico's !

Info : Z iekenzorg- CM Mutsoord
tel. 021267.74.02-021268.31.65021268.48.20

De wandeling, weide- en veldbloemen, gaat
door op zondag 2 juni en het zal mevrouw
Mertens zijn, lid van de "Wielew aal", die ons
uitleg kom t geven en de schoonheid laat zien
van al het moois onderweg.
W ij hopen dat u in groten getale aanwezig
zult zijn om samen met de gids Neder-OverHeembeek en zijn fauna en flora te ontdekken.
Vergeet niet stevige wandelschoenen aan te
doen. Bij nat w eer kan het moeilijk zijn om
met kinderen in buggy's bepaalde gedeelten
van het traject te bewandelen.
De wandeling begint om 14 uur bij de
"Ferme Nos Pilifs", Trassersweg 347-349
1120 Brussel

Info : Gemeenschapscentrum HeembeekMutsoord tel 021268.20.82
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BIJ HET ZEVENTIGJARIG
BESTAAN VAN
CHIRO HEEMBEEK

+

Eerste bivak na de oorlog (1946), te Averbode
Staand, van links naar rechts Jean Pauwels, Kamiel De
Lombaert, Julien De Boeck, Marcel Motheu, Jan Adriaenssens
Zittend, Philip De Boeck, Lucien Van den Herreweghen.
* * *
De katholieke jonge strijders, begin van de jaren twintig,
voorlopers van Chiro Heembeek.

[gj~~ómr:ID~~~®
W~OO[g~O®O~®®(b~W~~

HEEMBEEK
VIERT
JEF
JACOSS

Eind 1980 nam Jef Jacobs de fakkel over van wijlen Jan Moyson als voorzitter van de Koninklijke Toneelkring Ru st
Roest. Na 21 j aar onverdroten voorzitterschap stopt hij ermee. O p 23 maart w erd dit gevierd door de Heembeekse
Gemeenschap.
Uit de handen van Minister van Cultuur, Bert Anciaux, alsook van de ere-voorzitter van Rust Roest, Marsel Knops,
ontving hij een medaille als aandenken en erkentelijkheid. Ook de Heembeekse verenigingen sloten zich hierbij aan.
Het Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard dankt Jef Jacobs voor het vele vrijwilligerswerk dat hij presteerde
en nog vervult voor de Nederlandstalige gemeenschap en de bevordering van de Nederlandstalige cultuur in Neder-

~~~~~~~=;--=--=-'!:"-::;~===:====~=--~O~v~e~r-~H~ee=m~~be:;ek. Profici at , Jef.
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GEZINSBONO
(VOOr?MALIG BGJG)
GESPREKSAVOND " IK KAN HET N IET"

(over faalangst bij jongeren)
Kris moet tijdens het turnfeest een moeilijke
oefening doen ... Jan staat voor zijn examen
Engels maar stelt het studeren telkens uit. ..
Doodnerveus zijn ze. Thuis snauwen ze
iedereen af ! Eigenlijk zijn ze vooral bang dat
ze er niets van terecht zullen brengen. Voor
w ie een prestatie moet leveren die door anderen zal beoordeeld worden, kan de angst om
te mislukken veellast berokkenen. Vooral bij
de jongere zelf, maar ook thuis. Je tiener kan
b.v. een stuk in de nacht gaan leren, zich
onzeker of agressief gaan gedragen. Faalangst
kan zich ook in de eigen vriendengroep voordoen. Onze gastspreker heeft jaren ervaring in
het onderwijs en in begeleiding van jongere n
inzake faalangst. Het doelpubliek zijn ouders
van jongeren tussen 12 en 18 jaar, maar ook
leerkrachten en geïnteresseerden. Zelfs als je
ki nd nog in het lager onderwijs zit kan je er
héél wat van opsteken : "Wat is faalangst ?
Hoe ontstaat het? Hoe kan je als ouder faal angst herkennen ? Kan j e het voorkomen ?
Of kan je jouw tiener helpen de faalangst te
overwinnen ?" . Deze avond is gratis en gaat
door op d insdag 14 mei 2002 om 20u in de
Kleun, Frans Vekemansstraat 116 te NederOver-Heembeek. Wens je meer inlichtingen
dan kan j e terech t bij Nadine van Velsen
02/262.22.15.
TWEEDE KNUTSELATELIER VOOR KINDEREN

Op zaterdag 23 maart heeft de gezinsbond voor de eerste maal een knutselactiviteit
georganiseerd voor kinderen van 5 tot 10 jaar.
Het was meteen een schot in de roos. Er waren 16 kinderen aanwezig die in kleine groepj es aan
tafel zaten.
Er werd ijverig eitjes beschilderd en mandjes in elkaar geknutseld door de grootsten.
De 6 jarigen hebben een paasmandje in de vorm van een haan gemaakt en de kleinsten hebben
een mooie tekening van een paasei vol met propjes papier gekleefd.
De kinderen hebben heel f link hun best gedaan en waren heel enthousiast.
Deze activiteit was zo goed meegevallen voor de kinderen alsook voor de begeleiding zodat we
nu nog 2 andere activiteiten gepland hebben op 25 mei (voor de kinderen van 5 tot 12 jaar) en
op 6 juni (voor de volwassenen).

Gezien het succes van onze eerste voormiddag verwachten wij opnieuw creatieve kin deren tussen 5 en 12 jaar.
Afspraak op zaterdag 25 mei van 10 tot 12u
in de Kleun, Frans Vekemansstraat 116 te
Neder-Over-Heembeek.
Prijs : 4 euro voor leden Gezinsbond
6,5 euro voor niet-leden
Drankje en versnapering zijn inbegrepen.
Daar de rui mte beperkt is, kunnen max. 20
kinderen deelnemen. Vooraf inschrijven a.u .b.
NIEUW

Knutselatelier voor volwassenen
Op donderdag 6 juni om 20u mogen de
mama's en de papa's de handen uit de mouwen steken en mogen zij hun creatieve talen ten laten zien.
Prijs : 4 euro voor leden Gezinsbond
6,5 euro voor niet-leden
Drankje en versnapering zijn inbegrepen.

Gelieve voor beide knutselatiers op
voorhand in te schrijven bij Christine
De Meerleer: 021245.68.18 of
Ann Van Drie/: 021262.29.64
BABYSITDIENST

Indien de mama's en papa's er eens tussenuit
willen, dan kan de babysitdienst van de Bond
Grote & Jonge Gezinnen vast helpen : Annelies, A nneleen, Marieke, Julie, Silke, Sarah en
Liesbeth.

Info : Ann Christiaens, St.-Nikolaasstraat 5
1120 Brussel tel 021262.29.64.

Meer dan 60 kleuters en lagere schoolkinderen namen deel aan de sportkampen van het
gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard in de paasvakan ti e. Wij beschikken over tientallen
digitale foto's. Om ze te bekijken of te bestellen, gelieve vooraf contact op te nemen met
Patricia, tel. 02/268.20.82 t ijdens de werkuren.

België - Belgique

WIN DE Pt?IJS VOOt? BUt?GEt?ZIN
Grote wedstrijd Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard
Deze achtergelaten motorfiets vastgeketend aan een verlicht ingspaal
op het Peter Benoitplein is meer dan eens het gespreksonderwerp
geweest van voorbijgangers, autobestuurders en fietsers en ontsiert
de openbare ruimte.
Daarom deze prijsvraag : Sinds wanneer (datum) staat deze motorfi ets vastgeketend aan de verlichtingspaal op het Peter Benoitplein ?
Schiftingsvraag : Binnen welke termijn (dag, maand, jaar) zal de
Heembeekse politie hem weghalen ?
Alle antwoorden zullen in alle discretie behandeld worden door een
deskundige jury, onder het voorzitterschap van Man u De Rons, voormalig schepen van de Stad Brussel bijgestaan door de secretaris Emile
De Filette, voorzitter gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard.
Kent u het antwoord en bent u de gelukkige winnaar dan zal u uitgenodigd worden een mooie prijs af te halen op het politiecommissariaat van de Stad Brussel, negende afdeling, hoek W impelbergstraat en Korte Groenweg.
De jury
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Uilenspiegel is het informatieblad van het
Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard
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Werken verder mee:

L

P. Ceulemans, F. Coomans, E. De Filette, J. P. Van Steenberghe. Fr. Fonteyn,
l. Wijnant, de leerlingen van Heemschool 11 en de diverse verenigingen,
scholen en instellingen van Heembeek-Mutsaard.
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Teksten voor de mei-uitgave van " Uilenspiegel" moeten uiterlijk
op woensdag 13 mei op het secretariaat van het
Gemeenschapscentrum zijn.
Het Gemeenschapscentrum respecteert uw privacy. Uw adres gebruiken we uitsluitend om
u "Uilenspiegel" toe te zenden en om u op de hoogte te houden van wat reilt en zeilt in het
gemeenschapsleven in Heembeek-Mutsaard en Brussel. U kunt uw gegevens in ons
bestand altijd inkijken of aanpassen zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter
bescherming van de privacy. Ons bestand zaf in het openbaar register van
geautomatiseerde verwerkingen worden vermeld.
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