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Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen,

De zomer is eindelijk begonnen en dit betekent ook de start van allerhande activiteiten 
welke uw stad en uw wijken gedurende 2 maanden zullen opvrolijken. De buurthuizen 
stellen U verschillende tripjes en excursies voor (Oostende, Blankenberge, Doornik, ...) 
maar ook culturele bezoeken, wandelingen of picknicks en heerlijke vieruurtjes. 

Daarbovenop, organiseert de stad Brussel ook een serie feestelijke en culturele 
evenementen (Hello summer, Brussels Grand départ van Tour de France, het Brussel 
Summer Festival, Flower time).

Voor de tweede keer al mag de hoofdstad de ‘Grand Départ’ van de Ronde van 
Frankrijk ontvangen, en dat om de 50ste verjaardag te vieren van de eerste Tourzege 
van Eddy Merckx in 1969. De eerste etappe op zaterdag 6 juli 2019 gaat van Brussel 
via Charleroi terug naar Brussel. Op zondag 7 juli 2019 is er nog een ploegentijdrit in 
Brussel met aankomst aan het Atomium. 

De “Grand Départ” 2019 zal eens te meer alle blikken richten op de stad Brussel en op 
haar land, haar gastvrijheid, haar culturele en gastronomische troeven. Zonder daarbij 
haar legendes en haar vruchtbare bodem van verdienstelijke wielrenners te vergeten: 
de wielerhelden die nog steeds menig liefhebber van de koninklijke tweewieler doen 
dromen.

De maanden juli en augustus kunnen ook zeer warm zijn. Deze periode houdt een risico 
in voor de ouderen en de meest geïsoleerden onder ons. Wij herinneren U eraan, dat 
sinds half mei, de stad Brussel, het OCMW en de Buurthuizen hun “Warmteplan” hebben 
geactiveerd. 
De personen die eenzaam zijn, die zich in een moeilijke situatie bevinden of niet 
autonoom zijn, kunnen het gratis nummer 0800/35.550 bellen of zich via dit nummer 
laten inschrijven. Deze actie is een wezenlijk deel van onze dagelijkse strijd tegen het 
isolement van de zwaksten en de behoeftigen onder ons.

Ik wens aan allen een prachtige zomer toe. Ik hoop jullie te mogen ontmoeten in een van 
onze Buurthuizen.

Afspraak begin september!

Philippe CLOSE 
Voorzitter

EDITO
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Flashke :

Driemaandelijkse nieuwsbrief van 
de Buurthuizen. Verantwoordelijke 
uitgv : Rita Glineur, Algemene 
directrice, Buurthuizen, Centrum voor 
maatschappelijke buurtanimatie,                          
31 Antwerpselaan, 1000 Brussel
Tel : 02 209 62 70 - info@lmdq.be

Wij willen uw brievenbus niet meer volstoppen met 
brieven en uw dagelijkse ecologische voetafdruk 

verminderen, … 
Wij stellen u dan ook voor om uw flashke langs 

elektronische weg te ontvangen. Mocht u 
belangstelling hebben, laat het ons dan weten door 

ons een mail te sturen naar info@lmdq.be

6REIZEN RABAT / TURKIJE

NIEUWE SAMENWERKING EVENTS 10

12ONTVANGSTEN
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Bab-Al-Kheyr klasse Bezoek van het ParlementDavid essome en onze coördinator

Signeersessie van de roman 
“L’enfant clandestin” van David 
Essome, in de lokalen van 
vereniging Tetmin.

Een van onze groepsleden 
is een talentvolle schilder 
die schitterend werk verricht 
heeft met de jongeren van de 
vereniging.

Bezoek van het Marokkaans 
parlement in aanwezigheid van 
onze teams, onze gebruikers en 
de kinderen van de vereniging 
Bab-Al-Kheyr.

REIS NAAR RABAT

paradisiaque où nous 
avons même eu l’occasion 
de séjourner une nuit en 
compagnie des familles.

Pour conclure notre 
séjour, nous avons décidé 
d’organiser en collaboration 
avec l’association Tetmin, 
un grand fête au cours 
de laquelle notre équipe 
à préparé, avec amour, 
diverses petites salades 
pour accompagner le 
barbecue!

Nous tenons également à 
remercier vivement l’égalité 
des chances et la solidarité 
Internationale de la Ville de 
Bruxelles, qui a permis la 
réalisation de ce projet.

In augustus 2018 hebben 
we het genoegen gehad 
om Martin van der Belen te 
ontvangen in ons Buurthuis 
Zuid. Hij is toen de film 
“Mon pays c’est toi” komen 
voorstellen, die het verhaal 
verteld over de migranten 
die zich in Marokko 
gevestigd hebben. 

Het resultaat van deze 
ontmoeting is de oprichting 
van een project rond 
solidair toerisme in 
Marokko. Aansluitend 
hierop zijn we op 23 april 
voor een week naar daar 
getrokken met een groep 
van 20 vrouwen van 
Buurthuis Zuid. 

Deze reis werd 
georganiseerd in 
samenwerking met 
verschillende verenigingen 
die actief zijn in de rurale 
zone van Rabat/Salé.
We hebben eveneens van 
de gelegenheid gebruik 
gemaakt om Marokko 
te ontdekken, met het 
Marokkaans parlement, 
Rabat en het mausoleum 
en de Hassan II-toren. 

We zijn eveneens naar Fès, 
de culturele hoofdstad 
van Marokko  getrokken, 

waar we een bezoek 
gebracht hebben aan de 
looierijen en aan de soek 
in het hart van de medina. 
We konden uiteraard niet 
terugkeren naar België 
zonder het prachtige 
Casablanca te bezoeken 
met zijn schitterende 
Hassan II-moskee die zich 
gedeeltelijk uitstrekt over 
de zee.

Het was een emotionele 
reis met memorabele 
ontmoetingen, zoals die 
met Lathifa (voorzitster 
van Bab-Al-Kheyr) en 
haar team dat dagelijks 
schitterend werk verricht 
met de migrantenkinderen 
die in moeilijke 
omstandigheden leven. Een 
speciale vermelding ook 
voor de vereniging Raiders, 

die in een paradijselijk oord 
landbouwers samenbrengt 
die aan biologisch teelt 
doen en waar we een 
nacht hebben mogen 
doorbrengen samen met de 
families. 

Om onze reis af te sluiten, 
hebben we samen met 
de vereniging Tetmin een 
groot feest georganiseerd. 
Ons team heeft met veel 
liefde diverse salades 
klaargemaakt voor bij de 
barbecue!

We wensen eveneens 
Gelijke Kansen en de 
Internationale Solidariteit 
van de Stad Brussel te 
bedanken. Zij hebben dit 
project mogelijk gemaakt. 
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REIS NAAR TURKIJE

Het kasteel van Alanya Onze gebruikers en coördinatorKarain cave

Cruise in Antalya cityOns hotel

Paleolithische archeologische 
site die zich in het dorp 
Yağca bevindt op 27 km ten 
noordwesten van de stad 
Antalya, in het Middellandse 
Zeegebied van Turkije.

Het kasteel van Alanya bevindt 
zich op meer dan 250 meter 
boven de zeespiegel en is 
omringd door een fortificatie van 
meer dan 6,5 km

Een fantastische groep, 
schitterende ontmoetingen en 
een goed humeur tijdens deze 
leuke vakantie!

Bij de Buurthuizen hebben 
we dit jaar opnieuw een 
reis georganiseerd voor 
ons publiek. Deze keer zijn 
we de buurt van Antalya 
in Turkije gaan ontdekken. 
Het was de gelegenheid 
om de watervallen, de oude 
stad en de jachthaven van 
Antalya te bewonderen.

We hebben eveneens de 
grote markt van Manavgat 
en de grot van Karain 
bezocht. Onze uitstap 
eindigde in schoonheid 
met een leuke cruise 
op de Middellandse 
Zee. Deze reis was voor 
ons de gelegenheid 
om het publiek van de 
verschillende buurthuizen 
samen te brengen, met 
mooie ontmoetingen 
en onvergetelijke 
reisherinneringen als 
gevolg.

We willen de teams 
van de Buurthuizen 
nogmaals bedanken 
voor de vlekkeloze 
organisatie van de reis. 
We willen ook graag ons 
publiek bedanken voor 
hun sympathie en hun 
welwillendheid tijdens deze 
reis !
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Het 4de Midsummer 
Mozartiade Festival vindt 
dit jaar plaats van 30 juni 
tot 7 juli, opnieuw in het 
Théâtre des Martyrs aan het 
Martelaarsplein in Brussel. 
Ditmaal richt het festival de 
schijnwerpers op Mozarts 
‘Die Entführung aus dem 
Serail’, de opera die hem 
tijdens zijn leven het 
grootste succes opleverde. 

Ontdek samen met dit 
eerste ware meesterwerk 
van de Duitse opera 
ook een groep jonge 
professionele zangers met 
een uitzonderlijk talent, een 
theater dat zich perfect 
leent voor klassieke muziek 
en een neoclassicistische 
parel van het Brusselse 
erfgoed. 

Een nieuwe operaproductie, 
recitals met een Oosterse 
sfeer, gratis concerten 
op het plein, culturele 
lezingen in de boekhandel: 
dit festival biedt voor 
elk wat wils, zowel voor 
muziekliefhebbers als voor 
beginners. 

INFOS&INSCHRIJVINGEN 
in uwe Buurthuizen of via 
info@lmdq.be
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MOZARTIADE

Hulp, informatie of raad nodig om de zomer door te komen ?

Blijf niet alleen met je vragen !
De Buurthuizen, in partnerschap met het OCMW en de Stad Brussel, staan klaar om 
een hittegolfplan in werking te kunnen stellen van mei tot september. Een telefonische 
permanentie is voorzien tijdens de kantooruren en oproepen en bezoeken aan huis 
hebben plaats tijdens periodes van warm weer. 
Iedere geïsoleerde persoon die zich in een precaire of afhankelijke toestand 
bevindt, kan zich inschrijven of zich laten inschrijven via het gratis telefoonnummer 
0800/35.550, om te kunnen genieten van de diensten die aan het plan verbonden zijn. 
Er is eveneens een faxnummer (02/218.32.48) en een e-mailadres (info@lmdq.be) ter 
beschikking voor de slechthorenden of diegenen die het moeilijk hebben om zich uit te 
drukken. De teams van de Buurthuizen zijn beschikbaar en kunnen
helpen. Schrijf u in of neem contact met ons.

HITTEGOLFPLAN
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Van links naar recht Jamal Garando-Paul Dujardin-Philippe Close

Het Kunstencentrum 
Bozar en de Buurthuizen 
van de stad Brussel 
ondertekenden 
donderdag een 
partnerschap om 
het culturele aanbod 
toegankelijker te maken 
voor kansarme inwoners.

 
Het Kunstencentrum 
Bozar en de Buurthuizen 
van de Stad Brussel 
ondertekenden een 
partnerschap om 
het culturele aanbod 
toegankelijker te maken 
voor kansarme inwoners. 

De Bozar geeft 1 250 
tickets weg aan het 
publiek van debuurthuizen 
500 tickets voor concerten 
en 750 tickets voor 
tentoonstellingen. 

Daarnaast stelt het ook 
haar ontmoetingsen 
uitwisselingsruimten ter 
be schikking. «We willen 
de Bozar openstellen voor 
de stad en haar inwoners 
Daarom is het ook be 
langrijk de Brusselse 
buurthuizen te bereiken» 
zegt Paul Dujardin 
directeur generaal van 
de Bozar. In de Bozar ga 

je niet zomaar naar een 
film kijken of naar muziek 
luisteren om daar na direct 
naar huis te gaan. Je krijgt 
er ook de mogelijkheid 
om mensen en artiesten 
te ontmoeten en voor 
mensen die geïsoleerd zijn 
kunnen zulke ontmoetingen 
belangrijk zijn We willen 
dus een plek creëren die 
voor iedereen toegankelijk 
is. «We moeten bij iedereen 
dus ook kansarme mensen 
de interesse opwekken om 
culturele voorstellingen te 

bezoeken.
Daarnaast is het ook 
belangrijk voor sommigen 
om hun comfortzone 
te verlaten» zegt 
burgemeester Philippe 
Close 
 
Het Nieuwsblad-17/05/2019

EEN NIEUWE SAMENWERKINGSAKKOORD
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HELLO SUMMER

Van 25 juli tot en met 
25 augustus 2019 op 
verschillende plaatsen in 
Brussel.

Door werken op de site 
van Brussel Bad kiest de 
Stad Brussel dit jaar voor 
een originele formule in de 
vorm van pop-ups: Hello 
Summer. Van 25 juli tot 
25 augustus vinden deze 
‘vrijetijdsbubbels’ plaats in 
het hart van 4 verschillende 
wijken:

Administratieve 
wijk (Koningsstraat, 
Congreskolom) : van 
donderdag 25 juli tot en 
met zondag 4 augustus 
2019

Ambiorixsquare (Europese 
wijk): van donderdag 8 tot 
en met zondag 11 augustus 
2019

Peter Benoitplein (Neder-
Over-Heembeek): van 
donderdag 15 tot en met 
zondag 18 augustus 2019

Leopoldsquare (Laken): van 
donderdag 22 tot en met 
zondag 25 augustus 2019

Er worden tal van 
activiteiten voorgesteld 
voor alle generaties: sport, 
muziek, dans, interactieve 
workshops, animatie voor 
gezinnen,...

Van 14 tot en met 18 augustus 2019 in het Stadhuis van Brussel en op de Grote Markt.

De Stad Brussel en de 
vzw Bloementapijt van 
Brussel bundelen de 
krachten voor flowertime, 
een internationaal planten- 
en bloemsierkunstevent. 
Het evenement vindt 
om de twee jaar plaats, 
afgewisseld met het  
Bloementapijt
Stadhuis en Grote Markt

Flowertime tovert het 
Brusselse Stadhuis om tot 
een droomtuin. In de zalen 
wandelt u tussen tientallen 
kleurrijke en fruitige 
creaties van Belgische 
topfloristen. Ook op de 
Grote Markt is er animatie.

FLOWERTIME
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ENKELE ACTIVITEITEN / TE ONTHOUDEN :
Andere activiteiten zullen voorzien worden in de maanden juli, augustus en september. Zomer 
programma’s beschikbaar in de Buurthuizen. Voor meer inlichtingen, gelieve u te informeren in uw 
Buurthuis.
CENTRUM/NOORDWIJK

Buurthuis Washuis :

FOCUS OP : 
Vrijdag 5 juli : Pick-Nick in het 
Tournay-Solvay park (Watermaal-
Bosvoorde)

Vrijdag 19 juli : Uitstap naar 
Oostende

Donderdag 21 augustus : 
Bezoek in het Africa Museum (in 
Tervueren) + pick-nick

Buurthuis Pijl

FOCUS OP : 
Vrijdag 5 juli : Vrije dag in 
Blankenberge

Woensdag 7 augustus om 
15u30 : Gratis poppenkast in het 
Warandepark «Guignolet in het 
park»

Dinsdag 17 september :

Opleiding « Uw budget te 
beheren » in partnerschap met 
het OCMW

Buurthuis Millennium : 

FOCUS OP : 
Dinsdag 26 juli : Gratis 
poppenkast in het Warandepark 
«Guignolet in het park»

Woensdag 21 augustus : « 
Tentoonstelling «Intimate 
Audrey» in het 
Vanderborghtgebouw

Woensdag 11 september : 
Vieruurtje voor het begin van het 
schooljaar

Buurthuis Noord-Oost :

FOCUS OP : 
Spaghetti voor Télévie :Alle 
laatste woensdagen van de 
maand

Woensdag 7 augustus :

Tentoonstelling «Intimate 
Audrey» 

Zaterdag 28 september :
Concert The Nobody (cover band 
van Elvis Presley)

Buurthuis Krakeel :

FOCUS OP : 
Maandag 1 tot au 6 juli :
«Een Zomerkamp voor iedereen»

Woensdag 24 juli :Uitstap naar 
domein Blaarmeersen

Woensdag 14 augustus : Uitstap 
naar Oostende

Buurthuis Zuid/Zinnik: 

FOCUS OP : 
Maandag 9 september : 
Inschrijving voor de 
alfabetiseringscursussen 

Dinsdag 10 september: 
Inschrijving voor de activiteiten 
van het Buurthuis.

LAEKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Willems : 

FOCUS OP : 

Zomerprogramma (Oostende, 
Antwerpen, ...) - info in het 
Buurthuis

Dinsdag 10 september 
: Inschrijving voor de 
alfabetiseringscursussen 

Vrijdag 27 september : Deel 
tussen vrouwen

Buurthuis Haren : 

FOCUS OP : 

Vrijdag 26 juli : Uitstap naar 
Efeteling (met de bus)

Zaterdag 14 september : 
Dorpsfeesten

Buurthuis Mellery : 
FOCUS OP : 

Dinsdag 9 juli : Maatlijd tussen 
buren

Dinsdag 17 september : 
Gezellige maaltijd gevolgd door 
een animatie

Donderdag 26 september : Ciné-
club Mellery

Buurthuis Model : 

FOCUS OP :
 
Woensdag 24 juli : Concert van 
onze choraal «Et si on chantait » 
in Saint-Ignasse 

Woensdag 21 augustus : 
Petanque tornooi + BBQ 

Woensdag 11 september 
: Herinschrijving voor de 
schoolse steunen vanaf                
Woensdag 18 september : 

nieuwe inschrijvingen
Buurthuis Nachtegaal : 
 
FOCUS OP : 

Donderdag 18 juli : Uitstap naar 
Oostende (met de trein) 

Woensdag 21 augustus : Maaltijd 
van de maand + petanque 
tornooi

Vrijdag 23 augustus : Uitstap 
naar Doornik (met de trein)

*Nieuw* Buurthuis Bruyn : 
 
FOCUS OP : 

Vrdijdag 12 juli : Uitstap naar 
Hoofstad (bus Delijn)

Dinsdag 6 augustus : Uitstap 
naar de Lac de L’eau d’Heure 
(met de bus)

Vrijdag 30 augustus : Uitstap 
naar Huizingen (met de trein)

11



12

INGREDIËNTEN

• 600 g bloemige aardappelen
• 100 g peulen
• 1 lente-ui
• 4 brickvellen
• 1/2 citroen
• 1 kl komijn
• 1 kl ras el hanout
• 1 el olijfolie
• peper en zout

RECEPT

Was de ongeschilde aardappelen en 
snijd ze in kleine blokjes.

Leg ze half onder water in een kom 
en zet 5 minuten in de microgolfoven 
op maximumvermogen.

Meng de aardappelen met de 
gesnipperde ui en fijngesneden 
peulen.
Kruid met olie, komijn, ras el hanout, 
citroensap, peper en zout.
Snijd de brickvellen in twee.

Maak 8 samosa’s en vul met de 
aardappelmengeling.
Laat op een hoog vuur bakken in een 
braadpan.

BRICK VAN AARDAPPELEN MET MAROKKAANSE KRUIDEN EN PEULEN

CULINAIRE WORKSHOP: ONZE RECEPTEN VOOR JOU!

  

IINGREDIËNTEN

• 500 g kalfsfilet in 4 stukken
• 500 g spruiten
• 2 appelen
• 1 takje rozemarijn
• handvol walnoten
• 1 el bruine suiker
• 50 g boter
• 2 el olijfolie
• peper en zout

RECEPT

Maak de spruitjes schoon en 
halveer ze. Blancheer ze kort 
in gezouten water, laat goed 
uitlekken. Snijd de appelen 
ongeschild in plakken van ongeveer 
1 cm dik. Bak de uitgelekte 

spruitjes en appelplakken in 1 el 
boter en 1 el olijfolie. Kruid met de 
rozemarijnnaaldjes, peper en zout. 
Laat onder deksel 8 minuten verder 
garen, roer regelmatig om.

Hak de walnoten grof. Smelt de rest 
van de boter en bak er de walnoten 
in, bestrooi met de bruine suiker en 
bak een minuut verder.

Bak de kalfsfilets langs beide 
kanten krokant in wat boter. Kruid 
met peper en zout. Serveer met 
de spruiten-appelsalade en de 
gekarameliseerde walnoten. Lekker 
met puree.

KALFSFILET MET SPRUITEN-APPELSALADE

12


