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voor NEDER-OVER-HEEMBEEK en de MUTSAARDWIJK 

Nu er sprake is van een restauratie en herin
richting van de kerk, is het wellicht het 
moment om eens terug te blikken op enkele 
jaren (1938-1940) uit haar bewogen 
geschiedenis, die stilaan uit het collectieve 
geheugen dreigen te verdwijnen. 
Het zal niemand verwonderen dat wij hierbij 
Jan Verbesselt (1913-2000) ontmoeten, als 
bezieler van de eerste initiatieven om Heem
beek geschiedkundig op de kaart te zetten. 
Reeds op 18 jarige leeftijd publiceerde hij 
hierover een eerste bijdrage van een lange 
reeks (1 ). 

Hij was ongetwijfeld de drijvende kracht ach
ter een "Oudheidkundige dag en Sport
feest" op 28 augustus 1932, waar 'Het 
Nieuwsblad' meer dan een pagina aan wijd
de (ook aan de grote velokoers die dezelfde 
dag gehouden werd ... ). Een domper op de 
feestvreugde zal wel geweest zijn dat de 
kerk van Neder-Heembeek een week tevo
ren, op 21 augustus 1932, door de bliksem 
getroffen en uitge
brand was. In het 
blad wordt de wens 
uitgesproken dat ze 
zo gauw mogelijk 
terug voor de ere
dienst bruikbaar zou 
gemaakt worden, 
en dat tevens zo 
vlug mogelijk met 
de bouw van de 
nieuwe kerk zou 
begonnen worden. 
Dat laatste gebeur
de, van het eerste 
kwam niets in huis 
en Jan Verbesselt 
heeft er meermaals 
op gewezen dat er 
toen een actie van 
jongeren nodig 

geweest is om te verhinderen dat men ook 
de romaanse toren zou afbreken ... 

1 
Die jongeren moeten we allicht zoeken in de 
kringen van de "Katholieken Vlaamsehen 
Studentenbond van N. 0. Heembeek", op 
20 januari 1932 gesticht met medewerking 
van onderpastoor J. Willems en Frater Jan 
Adriaenssens. Deze bond presteerde het om 
van februari 1933 tot september 1934 10 
nummers (meer hebben wij er alleszins niet 
teruggevonden en vader had ze zorgvuldig 
bewaard) van een gestenciled tijdschriftje 
"Haimbecka", waarin Jan Verbesselt steevast 
aan bod komt met aspecten van de Heem
beekse geschiedenis, te publiceren. 
Wellicht werden zo de geesten rijp gemaakt 
voor een volgende uitdaging. Toen de nieu
we kerk op 4 augustus 1935 ingezegend 
werd, duurde het nog geen twee weken 
voor de Sint Niklaaskerk, tot dan de enige 
resterende kerk van Heembeek, buiten 
gebruik werd gesteld en de sleutels aan de 
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Stad Brussel overhandigd werden . Daar wist men niet goed 
wat aanvangen met dat vergiftigd geschenk, en na enkele 
jaren neigde men naar de eenvoudigste oplossing : afbreken. 
En hier komt opnieuw Jan Verbesselt cum suis op de proppen. 
Ze gingen over tot de oprichting van een "Oudheidkundige 
Kring van Neder-Over-Heembeek" en zetten zich niet alleen 
in voor het behoud van de kerk, maar wisten er ook zelf een 
nieuwe bestemming aan te geven. Dat wij hierover zo goed 
gedocumenteerd zijn is aan een buitenkans te danken : secre
taris Jef Blondeel heeft het archief uit die jaren bewaard, en 
diens zoon René Blondeel heeft het onlangs aan Jules E. 
Roland overgemaakt, die het deponeerde in het Archief en 
Museum van het Vlaams Leven te Brussel, waar het veilig zal 
zijn voor de toekomst. 
Van de eerste stappen, die uiteraard mondeling zullen verlo
pen zijn, is er geen spoor. Het oudste is een kaartje van sche
pen Jules Coelst , waarin hij Jan Verbesselt uitnodigt zijn plan
nen met hem op het Stadhuis te komen bespreken. Er zijn tal 
van brieven van Coelst (2) bewaard, die duidelijk de belang
rijkste medestander was. In feite ging alles zeer vlug : reeds 
op 28 maart 1938 deelt Joseph Van de Meulebroecke (1876-
1958) als Schepen van Openbare Werken namens het college 
mee dat er met stadsarchitect Malfait moet onderhandeld 
worden om tot een akkoord te komen. Coelst zegt in een 
krabbeltje van 29 maart dat het college akkoord gaat, "op 
voorwaarde geen onkosten voor de Stad" ... 
En ook nu gaat het vlug. Op 19 mei wordt een oproep tot de 
Heembeekse bevolking gedaan, waarin de opzet van de 
inrichting van een folkloristisch museum in de oude kerk 
wordt toegelicht, en op 23 mei wordt de vzw "Historische en 
Folkloristische Kring van Heembeek" gesticht. 
Op 21 mei stemde de Stad ermee in dat het hout van de 
plankenvloeren van de oude pastorij, die jammer genoeg niet 
aan de slopershamer zou ontsnappen, aan het museum zou 
overgelaten worden. Die van het gelijkvloers mochten ze zelf 
uitbreken, voor die van de verdieping moesten ze wachten tot 
de afbraak ver genoeg gevorderd was. Op 23 juni worden 
ook twee marmeren schouwen, 35 plaveien uit de gang en de 
ruiten uit de vensters ter beschikking gesteld. Aannemer 
Kiekens factureert 229,25 F voor het verwerken van het her
bruikbaar hout, de firma Wauquez levert 100 meter jute voor 
303,50 F, bij de Boerenbond worden nog 84 ruiten voor 
193,65 F gekocht, de schilder Feyaerts levert voor 109,75 F 
materiaal en François Verhasselt dubbel glas voor 78,50 F. De 
werken zelf werden ongetwijfeld door vrijwilligers gedaan. 
Toch was het financieel een zware dobber. De Stad vond er 
een originele oplossing voor: op 9 juni 1938 schreven ze aan 
de Ligue "Heembeek-Attractions " dat die 500 F van hun sub
sidie aan de Oudheidkundige Kring moesten overmaken. Dat 
zou nog een staartje krijgen. 
De Stad zou blijven de knip op de beurs houden. Op 8 juli 
moest Coelst meedelen dat ze weigerden "gekunsteld licht " 
te installeren, en dat werd op 28 juli officieel bevestigd : het 
museum moest maar enkel toegankelijk zijn bij daglicht ... 
Er was ook " privé-sponsoring" : op 3 mei 1938 zegde advo
caat Daniel Campion, uit de Vilvoordse industriëlenfamilie, 
100 F toe. Het was die Campion die in 1930 de Sint Lendriks
kapel had laten afbreken en weer opbouwen in zijn domein 
" Drie Fonteinen" , nog lang nadien in de Heembeekse volks
mond "het goed van Campion " geheten. 
Het lijkt haast een wonder dat men er in geslaagd is het 
museum officieel te openen op zondag 28 augustus 1938. 
Om het te stofferen deed men in een strooibriefje een oproep 
tot de bevolking : "De grote kuis begint : in de kelder, op de 

zolder- overal - in ieder plaatsje en hoekje. Alle oude rommel 
dient uit de hoek gehaald. We komen heden bij u aan huis de 
volgende voorwerpen opzoeken : oude meubelen, oude pot
ten en pannen (in tin, in koper. in ijzer: moor, koffiepot, 
soepketel , bierpotten, halfliters, vleespannen, enz.), oude tel
joren en tassen (in tin, porselein, potaarde), tafelgerief, kruis
beelden, kandelaars. 
Het gerief van een oude boerenkeuken : kettinghaak, wafel
ijzer, driepikkel, koolpot. tang, botervat, spinnewiel, wieg, 
horlogekas. Zuivelgerief : tweepot, stenen potten en teilen, 
enz. 
Oude prenten, schilderijen, beeldekens, kerkboeken, kapelle
kens, paternosters. Oud boerenalaam (al wat te vinden is). 
Oud schoenmakers- , t immermans-, strodekkers-, smidsgerief. 
Zoekt maar . .. we komen het afhalen of breng het zelf ... " 
Kieskeurig was men blijkbaar niet en het valt niet te verwon 
deren dat uit de persverslagen doorschemert dat er nogal wat 
brie à brac bijeengebracht was. Blikvanger was zeker in het 
koor een zandtapijt van 4 meter op 2, met de kaart van België 
en daarop de bedevaartplaatsen aangeduid. Aan de muren 
van het koor honderden bedevaartvaantjes en devotiepren
ten. 
Maar ook de beeldhouwwerken uit de twee oude kerken : 
Sint Pieter, Sint Niklaas, Sint Lendrik, een H. Anna te drieën 
(3). Verder, zoals gevraagd, het interieur van een boerenkeu
ken, in de ene kruisbeuk opgesteld, en in de andere de schat
ten van de gilden. 
Maar gans het schip werd ingenomen door een uitstalling in 
vitrinekasten van de verzameling van E.H. Henri De Vis (4) 
herbariumbladen, kevers en insecten, silexen en voorwerpen 
uit de Romeinse tijd, enz. Er zijn trouwens verschillende brief
jes bewaard waarin deze op steeds dringender toon aandringt 
op het terugbrengen van zijn collectie, want die zou de winter 
in de kerk niet overleven en door schimmel ten onder gaan ... 
Daardoor zou Verbesselt zich aldra geconfronteerd zien met 
de noodzaak iets anders te vinden om het museum te vullen. 
Enkele Franstalige kranten merkten zuurzoet op dat de etiket
ten enkel in het Vlaams waren. Dat was een heikel punt : vlak 
voor de opening nog, op 26 augustus, protesteerde iemand 
namens een comité (vermoedelijk van Heembeek-Attractions, 
dat zoals we zagen 500 F van zijn subsidies kwijtspeelde) 
ertegen dat het museum niet tweetalig zou zijn, eis die door 
de Stad zou gesteld zijn. Ook de Koninklijke Harmonie Sint 
Lendrik, die een concert moest geven de avond van de ope
ning, dreigde ermee zijn medewerking niet te verlenen als 
alles niet tweetalig zou zijn . Toch zouden Jan Lindemans en 
Jan Verbesselt hun toespraken in het Nederlands houden, 
enkel schepen Coelst sprak in de twee talen "soulignant ainsi 
Ie caractère bilingue de la capitale " . Niettemin zijn alle brieven 
van de Stad Brussel, op de handgeschreven krabbeltjes van 
Coelst na, uitsluitend in het Frans ... 
Als we het klad mogen geloven dankte Verbesselt in zijn rede 
de Stad Brussel "omdat zij ons zo bereidwillig dit gebouw 
afstond". Formulering die een Vlaamse krant ertoe leidde te 
schrijven dat het " in vollen eigendom" was afgestaan. Le Soir 
wist beter : het werd voor één symbolische frank verhuurd. 
Na de opening werd het stil rond het museum. Er was wel 
aangekondigd dat het open zou zijn zon- en feestdagen van 
10-12 en 2-6 uur, en donderdag van 2-6, maar het valt te 
betwijfelen dat er dichte drommen stonden aan te schuiven. 
Er zijn slechts enkele vragen om inlichtingen voor een bezoek 
bewaard. 
Intussen moest men ook op zoek naar nieuwe voorwerpen. 
Op 22 september 1938 beloofde de Stad Brussel de gebeeld -
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houwde trapleuning, met een konijntje, van de oude pastorij. 
Op 17 december zegde ze toe dat de gedenksteen, die in 
1862 bij de vergroting van de kerk van Neder-Heembeek was 
geplaatst en na de afbraak eNan in de muur van het kerkhof 
was aangebracht, naar het museum zou overgebracht wor
den. De toelating om opgravingen te doen in de oude kerk 
van Neder-Heembeek werd echter geweigerd. Verbesselt 
wendde zich ook tot stadsarchivaris Pergameni, die hem uit
nodigde te komen kijken wat er in de reseNes van het 
Broodhuis over Heembeek was, met name oude afbeeldingen 
van gebouwen aan de vaart. 

Op 30 juli 1939 werd dan ook in feite een heropening van 
het museum gehouden, met inhuldiging van een nieuw 
gedeelte. Dat werd gekoppeld aan de herdenking van 200 
jaar Sint Niklaaskerk (1739-1939) (5) en aan de onthulling 
van een gedenksteen voor paus Leo XIII en Jan Baptist Van 
Helmont. 
M aar men begon in het museum. Volgens de krantenversla
gen waren daar als nieuw te bewonderen : de reconstructie 
van het interieur van de herberg "Het Zwart Paard" uit de 
Meudonhoeve, een maquette van het oude Heembeek door 
Van Costerwijk (hoofdbestuurslid van de Vlaamse Oudstrij
ders), een vijftal schilderijen van Portaels met zichten van 
Heembeek die van "het Kasteelken" naar het museum zijn 
overgebracht. 
Na de toespraken, waaronder die van kersvers gemeente
raadslid Jef De Rons die burgemeester M ax moest veront
schuldigen (die zou niettegenstaande beloften er nooit een 
voet zetten), ging het naar de Meudonhoeve uit 1545, waar
van Verbesselt hoopte dat ze een annex van het museum zou 
worden, gewijd aan het Brabants boerenleven. In de keuken 
en de oude gelagzaal werden de gasten ontvangen op een 
aperitief. Vandaar ging het naar de zaal De Kuiper in de 
Meudonstraat, voor een folkloristisch feestmaal. Jammer 
genoeg is het menu niet bewaard, maar we weten wel dat 
het besloten werd met rijstpap. Mgr. Van Waeyenberg, toen 
nog vice-rector van de Leuvense universiteit, kwam net op 
tijd om dat mee te maken. Hij hield daarop de gelegenheids
toespraak bij de onthulling van de gedenksteen in de gevel 
van " het Kasteelken ", waar volgens de overlevering Jan 
Baptist Van Helmont en met zekerheid Leo XIII, toen hij nog 
als nuntius Pecci van 1843 tot 1846 te Brussel was, verbleven 
hebben. 
Ook "het Kasteelken", alias Huis Jean Roscam, waaNan de 
gevel bijna geheel bedekt was door wingerd, heeft intussen 
de plaats moeten ruimen, in dit geval voor de bejaar
denflats. 
Na een "erewijn " in het Kasteelken trok men te voet 
via de Huiskrekelweg en de Kloosterweg, de oude 
kerkwegels die ook Leo XIII vroeger gebruikte, naar 
de Sint Niklaaskerk. Daar werden volksdansen en lie
deren uitgevoerd. Naar oude traditie gaf de Harmonie 
Sint Lendrik een concert op de Dries, en de Fanfare 
De Eendracht op het Sint Niklaasplein ... De avond 
werd besloten met een groot volksfeest. 
Niet lang nadien kwam de oorlogsdreiging over het 
land te hangen. Op 28 december 1939 beloofde de 
"Société beige de l'azote et des produits chimiques du 
Marly" 3 ton cokeskolen om de kerk tijdens de winter 
te verwarmen en de verzamelingen te beschermen. 
Die gulheid zal tijdens de oorlogsjaren wel niet her
haald zijn . .. 
De laatste sporen van activiteit die we vinden houden 
verband met een voorgenomen bezoek door burge-

meester Van de Meulebroeck (6) op zaterdag 27 april1940, 
twee weken voor het uitbreken van de oorlog. Is het ooit 
doorgegaan ? Er is alleszins geen verslag van bewaard. 
Met de bezetting volgde weldra ook de sluiting van het 
museum, die definitief zou blijken. 
In 1953 bij een rudimentaire restauratie van de kerk werd het 
wat opgeruimd, maar ik herinner me het eens met mijn vader 
en Jan Verbesselt bezocht te hebben en als kind er de indruk 
aan overgehouden te hebben van veNal en veNuiling. Volgde 
nog een onverkwikkelijke doodstrijd, waarover we niet uit
weiden . In 1961 werd de huurovereenkomst door de Stad 
beëindigd en in 1963 overgedragen aan het Cultureel Cen
trum Brussel vzw. Het zou nog tot in 1964 aanslepen eer de 
laatste sporen van het museum uit de kerk verdwenen waren. 
Het veNolg is weer een ander verhaal. 

Wim van der Eist 

Met dank aan Jules E. Roland 

(1) Jan Verbesselt : Het Godshuis "de Vij f Broerkens" te Nederheem beek, 
in : Eigen Schoon en De Brabander, 1931, pp. 291-308, het jaar daarop 
gevolgd door : De pastorijen van Neder Over Heembeek, in : Eigen 
Schoon en De Brabander, 1932, pp. 126-140 

(2) Jules Coelst, 1870-1946, was reeds van 1908 tot 1921 katholiek sche
pen van laken, in 1921 na de dood van Bockstael nog even dienstdoende 
burgemeester tot de aanhechting bij Brussel, en daar dan schepen van 
financiën tot zijn dood. 

(3) Graaf de Borchgrave d'Aitena vermeldt in "Notes pour servir à 
l' lnventaire de Oeuvres d'Art du Brabant" (Annales de la Société Royale 
d'Archéologie de Bruxelles, tome 47, 1944-1945-1946, uitgegeven in 
1947 maar gebaseerd op aantekeningen van voor de oorlog) dat er naast 
niet nader gespecifieerde heiligenbeelden ook nog een XIVe eeuwse 
Rijnlandse zittende madonna met het kind Jezus op de schoot was. Dat 
moet het beeld geweest zijn dat volgens de catalogus bij de tentoonstel
ling Parochie SS. Pieteren Pauwel tussen 1600 en 1991 later niet meer 
teruggekeerd is van een tentoonstelling in de abdij van Grimbergen . .. Een 
ander beeld dat hij vermeldt. een liggende Christus in het graf, staat wel 
nog afgebeeld in dezelfde catalogus. 

(4) Prof. Dr. Henri De Vis, 1885-1949, Dr. In de wijsbegeerte. bijbelkunde 
en theologie (Rome) was secretaris en penningmeester van Eigen Schoon 
en De Brabander. Hij was godsdienstleraar in het Hoger Normaalinstituut 
voor landbouwhuishoudkunde in laken (Ossegem), waarvan Jan 
lindemans directeur was. 

(5) Jules E. Roland doet terecht opmerken dat die 200 jaar niet juist is. De 
kerk is veel ouder. Op 9 december 1739 gaf de aartsbisschop van 
Mechelen de toelating om de toren te verbouwen van Romaanse naar 
Barokstijl. Die werken kunnen dus niet in 1739 beëindigd zijn. 

(6) Joseph van de Meulebroeck, 1876-1958, burgemeester van 1939 na 
de dood van Max tot 1941, en van 1944 tot 1956. 

Het kasteelken in 1939 
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STAD BRUSSEL 
BARE VERLICHTI 

Meldpunten 
"Panne aan de openbare verlichting" 

De diensten van Marie-Paule Mathias 
(Ecolo), schepen van nutsbedrijven van de 
stad Brussel hebben een lijst opgemaakt met 
telefoonnummers en e-mailadressen waar je 
terecht kan voor het melden van defecten 
aan de openbare verlichting. 

HOE GAAT U TEWERK ? 

1. Bepaal de plaats: 

Het is belangrijk dat u de juiste plaats en de 
aard van de panne beschrij ft : postcode van 
de gemeente, betrokken straat, stuk weg tus
sen welbepaalde woningen, nummer van de 
paal, nummer van een gevel ... Deze gege· 
vens zijn absoluut nodig om zo snel mogelijk 
te kunnen optreden. 

2. Meld de panne : 

Voor de gemeentewegen : 

Onmiddellijk bij Sibelga teL 02/274.40.77 
e-mail : epov@sibelga.be 

Ofwel : Via de administratieve diensten van 
de stad Brussel 
tel. 02/279.60.10 ·fax 02/279.6062 

Via het kabinet van Schepen Marie-Paule 
Mathias tel. 02/279.43.10 fax 02/ 279.43 .23 
e-mail Kabinet.MP.Mathias@brucity.be 

Voor gewestwegen : 

Via de administratieve diensten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
tel. 02/204.22.86 · fax 02/204.15.60 
e-mail mobiris@mbhg.irisnet.be 
tel. 02/77532 11 fax 02 .204.15.59 
tel. 0 70/23 .32.36 

tnfo oa 243 74 51 
Haal lfecgratis brochure In CC Heembeek· MutsaarJ; 
De l/Vand;straat 14 of in de bibliotheek, 

"Velcem,nsstraat 79 

lalent he~ je, 4at is ;;eker. Brussel gee/tjede ~anscmdat 
ta<enrveJII•t te ontwiJ:~e1eo. MisschieO't it er ;nio~ wel 
een sw]llgeode,s•lsadsnseres, of <en u!mei<enáe ko\, 
eentalenknobbel of w· e weet een tweede p;qsso .. , 
lnden)euwè cata)ógl!Htaao1 tow~t 1000 verscl>tner,de 
ctn·su·sseq. Haal de)>roclwreer. n<l•~JeJ<euze.in ie&r 
gev~l . S\ICCe~~fl veel R·ez~r met;e eige,n ta lent! 

BRAND IN DE CARCOKE-SITE 

Na meer dan tien jaar verhoogde dioxine-uit
stoot uit de Brusselse verbrandingsoven wer
den de bewoners nu ten gevolge van een 
brand in de oude cokesfabriek, van 10 tot 18 
december blootgesteld aan kankerverwek
kende stoffen. De brandbestrijding duurde 
(sic) negen dagen. Had de Brusselse brand
weer wel voldoende en adequate middelen 
om de brand te blussen ? 

Hadden zij een evacuatie- en veiligheidsplan 
van de site ? Was er een rampenplan ? 

De communicatie naar de bevolking was 
tegenstrijdig. Eerst geen vuil tje aan de lucht, 
dan een beetje wel, tenslotte kankerverwek· 
kende stoffen in de lucht , met een mogelijke 
impact op onze gezondheid op lange termijn. 
De metingen van de milieu-inspectie (BIM) 
kwamen rijkelijk laat. 

Hebt u Didier Gosuin, onze Brusselse milieu
minister gehoord ? 

Het doet mij terugdenken aan een tekst uit 
een protestsong van de jaren zestig, parafra
serend "de overheid en de politici maar wik
ken , en wij maar slikken" . 

Eerste stap na de gebeurtenissen is op zoek 
gaan naar de verantwoordelijke(n). Tweede 
stap, maar veel belangrijker is hieruit de nodi
ge lessen trekken voor de toekomst, zorgen 
voor een transparante (crisis)communicatie 
naar de bevolking, opstellen en openbaar 
maken van veiligheidsplannen, het naleven 
van het "voorzorgsprincipe" , een goed 
beheer en bestuur van de site, zodat de 
saneringsoperatie geen hel wordt voor het 
leefmilieu, voor de bevolking en de werkne
mers op de werf. 

Oorlogskroniek uit Heembeek-Mutsaard 

ogsverhalen, zestig jaar na de bevrijdi 
Marc Van Lint, Heembekenaar in hart en nieren, wil in 

~n,Pn,~PIIPn met oorlogsverhalen, gegrepen uit het leven hoe 
Verschijningsperiade september 2004. 

repressie, collaboratie of verzet komen hier niet aan bod. 
uw emoties uw herinneringen of die van ouders en (of) 

Feiten zoals de bombardementen in de IAF;;,.,.,.",u"'"''·"d'"' 
kamp aan de Trassersweg, het verblijf van Franse 
in een villa aan de Wannekouterlaan, ... kortom uw 

Uw medewerking gevraagd ! 

de medewerking van de lezers om deze oorlogskroniek te 
hebt u nog herinneringen, foto's, archieven van die 

"'a.~l-•·.,n.nrt.~• komt ze optekenen bij u thuis of elders. Discretie 

Lint bereiken op het GSM-nummer 0478/761.721 of rnr>t:at"t'c 

van het GC HM, vragen naar J.P. Van Steenberghe 02 

Uilenspiegel • De redactie 
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Feest 
bij de zwemclub 

De Durvers, die al genomi
neerd werden in de cate
gorie "recreat ieve sport
prijs", ontvingen van de 
Vlaamse Gemeenschaps
commissie de sportprijs in 
de categorie "Personen 
met een handicap", voor 
hun aanhoudende aan
dacht voor de integratie 
van kinderen en volwas
senen met een geestelijke 
en(of) lichamelijke handi
cap in hun zwemgebeuren. 

Proficiat ! 

;":~' 
', ;:'~' ER SPORT WAT IN HEEMBEEK - MUTSAARD 
' .. 

Sportaanbod 
Voor kinderen 

Kleuterturnen (3-6 jaar) 

Elke woensdagnamiddag van 14 tot 15 uur, 
niet tijdens de schoolvakanties 

Initiatie inline-skate/inline-hockey (6-12 jaar) 

Elke woensdagnamiddag van 15 tot 16 uur. 
niet tijdens de schoolvakanties 

Prijs 

2.50 euro per les of 20 euro voor een 10-
beurtenkaart 

Verzekering verplicht, 8 euro 

Plaats : Sportzaal Jan-van-Ruusbroeccollege. 
Forumlaan 4 1020 Brussel 

Voor jongeren, volwassenen en senioren 

Figuurtraining -body conditioning 

Elke maandag van 18.45 tot 19.45 uur, niet 
tijdens de schoolvakanties 

Step-aerobics 

Elke maandag 19.45 tot 20.45 uur, niet tij 
dens de schoolvakanties 

Aquagym 

Elke maandag van 20.45 uur tot 21.45 uur. 
niet t ijdens de schoolvakanties 

Prijs 

3 euro per les of 25 euro voor een 1 0-beur
tenkaart 

Verzekering verplicht, 8 euro 

Plaats : Sportzaal Jan-van-Ruusbroeccollege, 
Forumlaan 4 1020 Brussel 

Info. G.C. Heembeek-Mutsaard 
021268.20.82 

Tai-chi Quan 

Tai -chi op woensdag van 18.30 tot 20 uur of 
op vrijdag van 18 tot 20 uur 

Inschrijven bij lesgeefster Jaklien: 02/269 76 
61 

Prijs 50 eurovoor een 10-beurtenkaart verze
kering inbegrepen. 

Op woensdag van 18.30 tot 20 uur. Op vrij
dag van 18 tot 20 uur 

Plaats: Trefcenturm Mutsaard De Wandstraat 
14 1020 Laken 

Naar aanleiding van hun 5-jarig 
bestaan organiseerde zangkoor 
Laudate een concert o.l.v. Marc 
Maesen. 

Af te lezen op onze applausmeter 
maakten de meer dan 300 aanwe
zigen een aangename avond mee. 

Zowel de opbouw, als de bindtek
sten. de historiek en de professio
nele inbreng van Jan De Backer. 
tenor, maakten deze vocale avond 
uniek. 

Uilenspiegel wenst zangkoor 
Laudate nog veel zangplezier en 
kijkt reeds uit naar het 10-jarig 
bestaan. 
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GEliNSBOND 
DER-OVER-HEEM 

Zaterdag 31 januari 

1 ste Fakkel- en zaklampentocht 
(opgelet : dit initiatief gaat 1 dag vroeger 
door dan aangekondigd op het jaarprogram
ma) 

Hou deze datum al zeker vrij ! Na een tocht 
je door de straten van Neder-Over
Heembeek word je vergast op glühwein en 
pannenkoeken tegen een vriendenprijsje. 

We vertrekken om 16.30 uur op de speel
plaats aan Familia. Spreek nu al je familie, 
vrienden en buren aan ! ledereen brengt zelf 
zijn/haar zaklamp of fakkel mee. Inschrijven 
vóór 26 januari bij Christine De Meerleer : 
02/245.68.18 of e-mail eddy@heembeek.be, 
zo kunnen we ook op jou wachten ! 

Zondag 8 februari 

Zap op sport 
Dit jeugdsportproject is een organisatie van 
de Gezinssportfederatie en de GSF-clubs uit 
de regio. Die dag zal er héél wat te doen zijn 
in en rond het zwembad van Neder-Over
Heembeek. Je zal er als het ware kunnen 
zappen van de ene sport naar de andere. 
Wil je er meer over weten ? Contacteer 
ChristineDe Meerleer: 02/245.68.18 of e
mail eddy@heembeek.be. 

Zondag 15 februari 

Valentijnsbrunch 
Dit is een organisatie van KWB NOH in 
samenwerking met de Gezinsbond NOH. 

Gezien het succes van vorig jaar wordt dit 
initiatief voor de 2e maal plaatselijk georgani
seerd. Samen met je ganse gezin ben je wel
kom in de Familia. De concrete afspraken 
vind je onder de rubriek "KWB" in deze 
Uilenspiegel. 

Vergeet vooral niet in te schrijven ! 

Half februari 2004 : 
Start tweede reeks zwemlessen te Neder
Over-Heembeek. 

Er zijn nog een paar plaatsen vrij in bepaalde 
niveaugroepjes voor watergewenning en 
kleuterzwemmen. Daarom zijn we op zoek 
naar kinderen die qua niveau passen in deze 
groepjes. De leeftijd schommelt tussen 4 en 
8 jaar, maar omdat vooral "het kunnen" en 
"nog niet kunnen" belangrijk zijn, zullen de 
kinderen getest worden door de monitoren. 
Afhankelijk daarvan kan je kind aansluiten of 
niet. 

De lessen duren 30' en gaan wekelijks door 
(behalve tijdens de vakanties) tussen 17u30 
en 18u30, naargelang het groepje waarvan je 
kind deel uitmaakt. 

Heb je interesse, 
contacteer dan zo vlug mogelijk 
Christine De Meerleer: 021245.68.18 of 
e-mail eddy@heembeek.be 

Alvast bedankt 

e-mail : mutske@skynet.be 

Kalender januari 
Heel de maand januari: 
Laddercompetitie Ping - Pong 

Vrijdag 9 januari: 

16.00u: Happy Hour 

20.00u: Hip-Hop night in ' t Fenikshof, 
Grimbergen 

Fenixx, een nieuwe jongerenwerking van het 
CC Strombeek, organiseert een spetterende 
Hip-Hop night. ' t Mutske zit ook in deze jon
gerenwerking. Wij trekken dus met zijn allen 
naar dit evenement. Op de affiche: Plexus -
CNN199- Killatacties-Anaconda Sound 

KLIJKE TONEE 
RUST ROEST 

Mosselfeest 
op zaterdag 7 februari 

Naar goede gewoonte houden we ons mos
selfeest in de refter van 't Familia. Op ons 
menu staan mosselen en koninginnehapjes, 
beide met goudgele frietjes. We bedienen jul
lie, samen met vrienden en kennissen, met 
veel plezier tussen 12u30 en 21 uur doorlo
pend. 

Mogen we jullie vragen om op voorhand een 
seintje te geven met hoeveel personen jull ie 
komen. Op die manier kunnen we onze 
bestellingen beter inschatten. 

Je kunt telefoneren naar : 
Rony 0/brechts : 021269.81.46, 
Jef Jacobs : 021268.49.70 of 
Familia : 021262.02.32 of je kan je ook 
inschrijven op de lijst in Familia zelf. 

KBG MUTSAARD 

Agenda 
Woensdag 7 januari: Koffietafel 

Dinsdag 20 januari: Crea 

Woensdag 21 januari: Koffietafel 

Info : Leona Stuyts, Pagodenlaan 220 
1020 Brussel tel. 021268.62.75 of Agnes 
Dries, Steenstraat 82 1800 VIlvoorde 
tel. 021267.0189 

RD EN DEK 
Trefcentrum Mutsaard, De Wandstraat 14 

Engelse conversatie 
Maandagavond 2maal per maand 

Data: 12 en 26 januari - 9 en 23 februari 

8 en 22 maart- 5 en 19 april- 3 en 17 mei 

Prijs 5 euro 

Scrabble 
ledere maandagnamiddag van 14 tot 16.30 
uur 

System Cursussen Nederlands voor 
Zaterdag 17 januari: anderstaligen 
18.00u: Zaalvoetbal Girls: 't Ongeluk - Trefcentrum Mutsaard, De Wandst raat 14 

't Mutske v.z.w. Maandag- en donderdagvoormiddag van 
20.00u: lnfoavond: Het M idden Oostencon- 8.45 tot 11 .25 uur 

fli ct Dinsdag- en donderdagavond van 19.20 tot 
Zaterdag 24 januari: 22 uur 

20.00u: 't Mutske unplugged: Naar jaarlijkse Buurthuis De kleun, F. Vekemansstraat 116 
tradit ie een gezellige avond, waarbij jong maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 
talent uit de omstreken hun akoestisch ding 21 _10 uur 
komen doen op het Mutske podium. 
Vrijdag 30 januari: Inlichtingen en inschrijvingen : 

Toa/leergangen, Sint-Amandsplein 31 
Finale Ping-Pong tornooi 1853 Strambeek-Bever 
Zaterdag 31 januari: tel. 02/267.35.15 fax. 021261.09.42 e-
Workshop Pottenbakken mail : info@taalleergangen.be 
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KA V
ER-OVER-HE 

Meewerkdemonst rat ie : 
Decoratieve verlichting 

Decoratieve verlichting kan de sfeer van een 
kamer totaal veranderen en een nieuwe 
gezelligheid uitstralen. Het aant rekkelij ke 
van sfeerverlichting is dat je ze op verschil
lende manieren kunt gebruiken, afhankelijk 
van je eigen stijl of het thema dat je kiest. In 
deze meewerkdemonstratie maken we zelf 
met eenvoudige materialen decoratieve 
sfeerverlichting. 

Tania Hooghe uit Strembeek is onze lesgeef 
ster en zij brengt het basismateriaal mee om 
van start te kunnen gaan. 

Elke deelneemster brengt zelf - al naargelang 
haar interieur en smaak - 2 à 3 soorten deco
ratief materiaal mee (dat bv. wat kleuren 
betreft mooi met elkaar kunnen gecombi
neerd worden), bijvoorbeeld : transparant, 
schep-, zijde- of zilverpapier, bladmateriaal 
(gedroogde bladeren van maïs, geprepa
reerde bladeren of skeletblad), bamboestok
jes, wolrestjes, stukjes doorschijnende stof, 
raffia, koord of f ijne draad (sisal), garen, lin
ten, kokoshaar, pluimpjes, parels, schelpen. 
A ls je thuis eens goed rondkijkt , vindt je wel 
licht gerief om mee te brengen . W ens je 
toch iets aan te kopen dan kan je terecht in 
grootwarenhuizen of knutselzaken bij de 
afdeling bloemschikken. 

Volgend materiaal is ook handig om mee te 
hebben (je hoeft dit daarom niet aan te 
kopen) : kniptang voor draad, nijptang, 
schaar, lintmeter, enkele wasspelden. 

Wanneer ? donderdag 19 februari om 20u 

Waar ? Buurthuls De Kleun, Fr. Vekemans
straat 116 te Neder-O ver-Heembeek. 

Voor wie ? Alle vrouwen die de creatieve 
toer willen opgaan. 

Bijdrage ? 8 euro voor leden en 11 euro voor 
niet- leden, drankje inbegrepen. 

Inschrijven verplicht bij : Nadine van 
Velsen tel. 02/262.22. I 5 of e-mail : 
nadine. vanvelsen@coditel.net, 
v66rzaterdag I 4 februari 2004. 

HEEMSCHOOL 

Valentijnsbrunch 
Op zondag 15 februari organiseren wij onze 
tweede Valentijnsbrunch. Voor 20 euro kunt 
u 'à volonté' genieten van een uiterst ver
zorgd buffet (ontbijt -, warm en dessertbuf
fet). De brunch begint om 11 u, maar wordt 
voor de liefhebbers voorafgegaan door een 
ochtendwandeling met g ids (start om 9 uur 
aan de refter van de school). 

De opbrengst gaat naar het 'Heem hotel', het 
weekend- en vakantieverblijf voor gehandi
capte kinderen, verbonden aan de Heem
school. 

Inschrijven vooraf is verplicht via tel. 
021262.03.20. 

KIND EN GEZIN 

Kind en Preventie 
Zittingen voor het 1 ste kwartaal 2004 
gaan door op 

donderdag 
8, 15 en 22 januari 
5 , 12 en 19 februari 
4 en 18 maart telkens om 9 uur 

maandag 
26 januari, 23 februari en 22 maart 
telkens om 17.30 uur 

Voor afspraken en info gelieve te bellen 
naar 0215 I 3.23.33 elke werkdog van 9 
tot 12 uur. 

ROEDERSCHAP 
HERPENHEUVEL N 

Het bestuur van de Broederschap Scherpen
heuvel nodigt u uit op hun vierde 

Pensenkermis 
op zaterdag 13 maart vanaf 12 uur 'smid
dags en dit doorlopend tot 's avonds in de 
refter van zaal Familia, F. Vekemansstraat 131 
te Neder-Over-Heembeek. 

De opbrengst gaat naar de organisatie van de 
130ste bedevaart naar Scherpenheuvel. 

Er is keuze uit diverse gerechten soep, var
kensrib, pensen, varkensgebraad, speciale 
schotel en meerdere desserts en d it alles aan 
democratische prijzen. 

Inlichtingen : 02/268.68.80 

PORTKAMPEN IN 0 
PAASVAKANTIE 

5 april tot 9 april 2004 
Kleutersportweek (3 tot 5 jaar) 

Psychomotorische vaardigheden verwerven 
via balvaardigheid, ritmische vorming, loop
spelen, expressie, klimmen, klauteren, even
wiehtsspelen en knutselen. 

Omnisport- en zwemweek (6 tot 12 jaar) 

Zwemmen en omnisport (balspelen, inl ine
skate, atletiek ... ) 

Deelnameprijs : 1 ste kind 70 euro, 2de kind 
65 euro, 3de kind 60 euro 

Plaats : sportcomplex Jan-van-Ruusbroec
college, Forumlaan 4 1020 Brussel 

Meebrengen : lunchpakket en drankje, sport
en zwemkledij 

Inschrijving : telefonisch reserveren is ver
plicht , het aantal deelnemers is beperkt. De 
inschrijving is pas geldig na storting van het 
bedrag op nummer 068-2157186-30 van het 
Gemeenschapscentrum Heembeek-M utsaard 
met vermelding periode (datum) + na(a)m
(en) + voorna(a)m(en)van de deelnemer(s). 

Info : GC Heembeek-Mutsaard 
tel 021268.20.82 

KWB 
VER-HEEMB 

Bowling 
ledereen van harte welkom op onze jaarlijkse 
bowlingnamiddag; deze zal d it werkjaar 
plaats hebben op zondagnamiddag. 
Alleen, met twee of met het hele gezin; jong 
en minder jong; geoefend of niet geoefend, 
aarzel niet langer en schrijf j e in I! ! 
Datum: ZONDAG 25 januari 2004 
Tijdstip: vanaf 15 uur tot 17 uur 
Waar: in de Magie Bowl te Peutie 
Verzamelen: om 14u15 aan zaal Familia F. 
Vekemansstraat 131 
Prijs: is afhankelijk van het aantal spellen, 
leden krijgen 1,50 euro korting! 

Valentijnsbrunch 
Na een eerste succesvolle Valentijnsbrunch 
vorig jaar, hebben w ij besloten om ook dit 
jaar een brunch te organiseren ter gelegen
heid van deze ietwat speciale dag. 
Ook d it j aar w illen w ij U in een ontspan
nende, gezellige, deugddoende sfeer verwel 
komen om samen met tal van andere gezin
nen het zondagontbijt te nuttigen. 
Sandra Zwarts, bestuurslid, zal ons t ijdens 
deze brunch wat meer komen vertellen over 
Cuba, dit naar aanleiding van een inleefreis, 
juli 2003, naar dit mooie land. 
Evenals vorig jaar zullen w ij dit realiseren in 
samenwerking met de Gezinsbond. 
Je bent welkom op zondag 15 februari vanaf 
9.30 uur in de refter van zaal Familia. 
Prijzen: volwassenen en kinderen + 12 jaar 
10,00 euro 
Kinderen van 7 tot en met 11 jaar 6,00 euro 
Kinderen van 3 tot en met 6 jaar 3,00 euro 
Kinderen onder de 3 jaar mogen gratis 
brunchen. 
Leden krijgen een korting van 3,00 euro op 
het totaal. Inschrijven voor deze activiteit is 
zéér wenselijk. 

Meer inlichtingen en lof inschrijven via één 
van de volgende personen: 

Eddy De Boeker, Alchemiststeeg 21 te 
1120 N.O.H. tel.: 0477132.02.91 

e-mail:eddy@heembeek.be 
Johan Notredame, L Daumeriestraat 29 

te I I 20 N.O.H. tel.: 021262 22 I 5 
e-mail: johan.notredame@coditel.net 
Geert De Wilde, Ransbeekstraat I 83 te 

I I 20 N.O.H. tel.: 047819 I 00 92 
Eddy van Velsen, Heysellaan 26 te I 800 

Vilvoorde tel.: 0477172 53 76 

e-mail: eddy.van.velsen@pondora.be 

WANDEL MEE 
ZONDAG 18 JANUARI 

Vossem -Tervuren 
Wandeling langs de Vossemse Voer ± 12 km. 
13u30 parking achter de kerk van Neder
Over-Heembeek 
14u00 aan de Sint -Pauluskerk van Vossem. 

Info: 0476186.28.35 
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