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Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen,

Het jaar 2019 is begonnen, en daarom wil ik jullie allen in het begin van dit nieuwe jaar mijn beste 
wensen aanbieden.
Een ding is zeker, we beginnen dit nieuwe jaar met een pak frisse ideeën en projecten in het 
hoofd.
Vele nieuwe activiteiten zullen georganiseerd worden tijdens dit trimester om families, senioren, 
ouders van alle leeftijden en strekkingen te verenigen.

Voor deze trimester, noteer alvast de volgende evenementen :

- De verandering van de redactionele lijn van ons krantje “FLASHKE”

- Afspraak in januari voor onze vele nieuwjaardrinks, de gelegenheid bij uitstek om de teams 
en vrijwilligers te ontmoeten welke steeds present tekenen om aan jullie vragen tegemoet te 
komen.

- Donderdag 7 maart, zal voor de tweede maal een Carnaval parade doorgaan in de 
Noordwijk met de plaatselijke verenigingen.

- Onthoud de organisatie van een themaweek gedurende de maand maart :
“De Week van de Vrouwen” (van 8 tot 15 maart), georganiseerd en gesubsidieerd door de 
Schepen van Gelijke Kansen.
Deze manifestatie moet het bewustzijn aanwakkeren, de blijvende ongelijkheden aan de kaak 
stellen waarvan vrouwen nog steeds slachtoffer zijn en de ontmoeting bevorderen tussen 
burgers welke het gedachtengoed van gelijkheid en vooruitgang delen.  Het programma heeft 
de ambitie om het accent te leggen op het fenomeen, “Objectivisatie of objectivatie (van het 
lichaam) van de vrouwen” en alle problemen die eruit voortvloeien.

Vergeet ook niet onze gezellige maaltijden, vieruurtjes, bezoeken, excursies, culturele uitstappen, 
… Alle programma’s vindt u in uw Buurthuis.

Het fundament van onze activiteiten blijft hetzelfde : isolement bestrijden en via al onze acties, 
ontmoetingen, uitwisselingsmomenten, ontspanning en burgerschap creëren.

Meer dan ooit, moeten we ontmoetingsplaatsen voor dialoog bevorderen, nieuwe locaties 
openen voor de inwoners, opdat jullie, in welke wijk jullie ook wonen, in jullie nabijheid kunnen 
beschikken over een publieke, gezellige en moderne infrastructuur. 

Daarom wensen we de aanwezigheid van de Buurthuizen in het straatbeeld op te drijven en ze 
open te stellen voor een stijgend aantal inwoners.
Ons doel is de waaier van activiteiten nog uit te breiden om nog beter te beantwoorden aan 
de noden van de burgers en de openingsuren van de Buurthuizen aan te passen voor hen die 
werken.

Talrijke uitdagingen wachten ons in 2019 en we zijn klaar om deze aan te gaan samen met jullie.
Aarzel nooit om contact op te nemen met de teams ter plaatse.
Zij zijn nuttige tussenpersonen om de bekommernissen en vragen van de inwoners van de 
verschillende wijken van de stad over te brengen.

Ik wens aan jullie allen een fijn trimester.  

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

6WEEK VAN DE VROUW

DIENSTEN ACTIVITEITEN8 10

12PALACE
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Het Buurthuis Haren in 
partnerschap met vzw « 
Amazone »

Van maandag 4 maart tot vrijdag 
29 maart
• Participatieve Tentoonstelling 
: « Regards Croisés Homme/
Femme »  
Vrijdag 8 maart van 10u tot 12u
• « Lets’ dance workshop »
Woensdag 13 maart van 8u30 tot 
11u45
• Film/Animatie over intimidatie  
« Les femmes du Bus 678 »
• Dag van het welbehagen 
(datum te bepalen)

Het Buurthuis Nachtegaal 
in partnerschap met ULB 
CULTURE en met het 
Instituut van juwelen en 
sieraden»

Woensdag 13 maart
• Ontbijt
• Vertoning van een film
• Debat 
• Lunch
• Gratis zorgen met de studenten 
van het Instituut van juwelen en 
sieraden

Donderdag 14 maart
• « Bezoek aan de tentoonstelling 
« ExpoPorno » 
• Begeleid bezoek met ULB 
culture

Het Buurthuis Krakeel in 
partnerschap met « Belles 
au quotidien»

Woensdag 6 maart van 8u30 tot 

12u
• Vertoning van een film + 
debatten en uitwisselingen 
• Thema : « Clichés en 
beelden van de vrouwen 
in de verschillende 
medias en ook via de 
reclame».
• « Micro-trottoir : 
De stereotypen ». 

Donderdag 7 
maart van 9u30 
tot 16u
• Dag van het 
welbehagen

Het Buurthuis 
Washuis in 
partnerschap met 
vzw « Cultures 
et Santé » en het 
Medisch huis van 
de Rijkse Klaren

Dinsdag 12 maart van 9u 
tot 14u
• Animatie
«Décortiquons-nous» 
• Buffet/Lunch

Het Buurthuis 
Millennium in 
partnerschap 
met « Belles au 
quotidien»

Vrijdag 8 maart van 9u 
tot 16u
• Dag van het 
welbehagen 

Dinsdag 12 maart van 
9u30 tot 16u
• Workshops « 

WEEK VAN DE VROUW
Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw, 
organiseert de Schepen voor Gelijke Kansen van Stad Brussel, een Week van 
de Vrouw (8 tot 15 maart). 

Dit jaar is de ambitie om een weekprogramma op te zetten rond het fenomeen van « 
objectificatie van (het lichaam van) vrouwen» en alle gevolgen van dien. Het onderwerp 
is uiteraard breed : van sociale stereotype constructies, representatie van vrouwen in de 
media, pornografie, prostitutie, ... 
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ontspanning » en « stress beheren 
»

• Vertoning van de film « 
Cherchez la femme » gerealiseerd 
door Sou Abadi (2017)

Het Buurthuis Mellery in 
samenwerking met vzw « 
Amorce », Mellery Senior 
en « COCOLO »

Donderdag 7 maart om 13u30
• Vertoning van de film « Mince 
alors ! » gevolgd door een debat

• Debatten rond de thematiek van 
de « mannelijke dominantie »

Vrijdag 8 maart van 9u30 tot 
15u30
• Dag van het welbehagen
• Keukenworkshop van 11u tot 12u

Het Buurthuis Model

Vrijdag 8 maart van 13u tot 16u
• S’middags
« Dessert van de vrouwen»

Dinsdag 12 maart van 9u tot 12u
• Vertoning van een film 
• Drink

Woensdag 13 maart van 14:30u 
tot 15u15
• Zangles

Donderdag 14 maart van 9u tot 
12u
• Buffet-lunch

Vrijdag 15 maart van 11u tot 16u
• Dag van het welbehagen in 
samenwerking met Cité Santé

Het Buurthuis Willems 
in partnerschap met  
Nekkersdal, Femma, 
Graphoui en VGC

Maandag 11 maart van 9u tot 15u
• Creatie van een film/
documentaire 

Donderdag 14 maart vanaf 9u om 
15u
• Vertoning van een 
documentaire 

Vrijdag 15 maart van 9u tot 15u
• Dag van het welbehagen

Het Buurthuis Zuid/Zinnik

Maandag 25 februari van 9u tot 
12u
• Vertoning van een film 

Donderdag 28 februari
• Feest tussen vrouwen

Alle informatie of 
inschrijvingen in uwe 

Buurthuizen
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TAXICHEQUES
De Stad Brussel stelt, onder bepaalde voorwaarden, ook taxicheques ter beschikking van personen met 
beperkte mobiliteit en senioren. Elke persoon krijgt een vast aantal van 15 cheques (waarde 5 euro). Er is 
een tweejaarlijkse herziening van de situatie. Een aanvraag moet ingediend worden bij de Buurthuizen.

Heeft u nog vragen ? :

Neem contact met het secretariaat van de Buurthuizen op 02 209 62 70.

Mogelijkheden voor afspraak in een Buurthuis of per telefoon.

SOCIALE PERMANENTIE

EEN PENDELDIENST
Een pendeldienst voor meervoudig gebruik

De Buurthuizen beschikken over een transportmiddel voor de mensen die gëisoleerd zijn en/of 
moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen.
Mogelijkheid om samen met anderen boodschappen te doen, zich naar een evenement te begeven…

Gëinteresseerd? Aarzel niet om contact op te nemen met de ploeg van de Buurthuizen.

Beschikbaar via de Buurthuizen HAREN, MELLERY, MODEL, NOORD-OOST, 
KRAKEEL, NACHTEGAAL, WILLEMS

Door middel van individuele sociale permanenties, hebben de sociaal assistenten tot doel de 
omwonenden te helpen om hun algemeen welzijn, hun sociale integratie en zelfredzaamheid te 
stimuleren. Daarom onthalen, luisteren, ondersteunen, begeleiden, geven raad of oriënteren zij, 
indien nodig de mensen in functie van hun vragen en noden.

CENTRUM / DISTRICT NOORD

Washuis : Maandag van 13u30 tot 16u30 en op woensdag van 9u tot 12u
Pijl : Donderdag van 9u tot 12u of op afspraak in het Buurthuis Millennium
Zuid/Zinnik : (in het Buurthuis Zuid) Donderdag van 9u tot 12u of op afspraak
Millennium : Maandag van 9u tot 12u
Noord-oost : Woensdag en / of vrijdag van 9u tot 12u
Krakeel : Maandag van 9u tot 11.30u en donderdag van 13u tot 16u

LAKEN/NOH/HAREN

Haren : Dinsdag en donderdag van 9u tot 12u
Mellery : Woensdag van 14u tot 16u30 en vrijdag van 9u tot 13u
Model : Donderdag van 8u30 tot 14u30
Nachtegaal : Dinsdag en donderdag van 10u tot 13u (nieuwe uurooster)

Mogelijkheden voor afspraak in het Buurthuis of per telefoon.

Alle nabijheidsdiensten op onze website : «www.debuurthuizen.be»
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HET KOUDEPLAN
Het aanbreken van een koudegolf kan een heleboel
moeilijkheden veroorzaken voor kwetsbare, zorgbehoevende 
en geisoleerde personen.

HET WINTERPLAN

Elk jaar krijgt Samusocial van de gewestelijke en federale 
overheden de opdracht om het Winterplan voor Brusselse 
daklozen te organiseren. In totaal worden zo elke avond bijna 
1.000 mensen opgevangen tijdens het Winterplan.

Het Winterplan mag zich niet beperken tot het verstrekken 
van onderdak alleen. Het opzet is uiteraard om daklozen op te 
vangen en hun lijden te verlichten, maar ook om behoeftige 
mensen TEGEMOET TE TREDEN via onze mobiele teams, hen te 
VERZORGEN, de behoeften te identificeren bij de kwetsbaarsten 
onder hen en PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING uit te werken 
voor wie dat wenst om deze mensen te DOOR TE VERWIJZEN 
naar aangepaste en indien mogelijk duurzame oplossingen.

Het groen nummer : 

Telefoonpermanentie is elke dag van het jaar en 24 uur per 
dag bereikbaar om verzoeken om hulp, onderdak en informatie 
te beantwoorden en in te gaan op persoonsbeschrijving van 
mensen in nood.

Groen nummer  0800/99.340 

https://samusocial.be 

KOUDEPLAN VAN DE BUURTHUIZEN 

Vaak van veel langere duur en veel harder dan de hitteperiodes 
in België, raakt de winter een aanzienlijker aantal mensen op 
het grondgebied van de Stad, want hij verstoort verschillende 
aspecten/dimensies van het dagelijkse leven van de inwoners 
: ongezonde of slecht geïsoleerde woning, verwarming 
stuk of slecht werkend, problemen met het betalen van de 
energiefacturen die altijd maar hoger worden, maatschappelijk 
maar ook fysiek isolement bij slecht weer. De Buurthuizen 
zullen, samen met u, proberen om de moeilijkheden op te lossen 
waarmee u door de winter geconfronteerd wordt.  

Bij de Buurthuizen vindt u een luisterend oor, een aangepaste 
sociale begeleiding. De sociaal assistenten en animatoren 
beantwoorden uw vragen en orienteren de personen in functie 
van de problematiek.
Tijdens de winter en in periodes van grote koude, staan we u bij 
met goede raad en specifieke, preventieve maatregelen.

Als de grote koude eraan komt, dragen de Buurthuizen er ook 
zorg voor om aan de mensen die het moeilijk hebben om zich 
te verwarmen een onthaalplek te bieden waar iedereen overdag 
warmte en troost vindt.

Groen nummer 0800/35.550
Tijdens de week
Sociale permanentie in uwe Buurthuizen (zie op pagina 8)

VECHTEN 
TEGEN 
ISOLEMENT

De Buurthuizen hebben als 
opdracht het aangaan van 
de strijd tegen het isolement 
van iedere persoon die 
wenst deel te nemen aan het 
maatschappelijke en culturele 
leven van de buurt

Het hele jaar door, zij 
begunstigen/versterken van 
de sociale samenhang (tussen 
gebruikers onderling en met 
het verenigingsleven van de 
buurt/de openbare instellingen) 
vanuit de zorg tot preventie 
van individuele of collectieve 
problematieken waarmee het 
publiek geconfronteerd wordt.

De strijd tegen het isolement 
wordt elke dag geleverd en om 
hun doel te bereiken zijn de 
maatschappelijk assistenten 
van de Buurthuizen bijzonder 
waakzaam ten opzichte van de 
buurtbewoners en werken ze 
in een solidariteitsnetwerk om 
hulp te bieden aan de meest 
geïsoleerden.

Het ganse jaar door staat er 
een gratis groen nr. 
0800/35 550 ter beschikking 
van de bewoners van de Stad 
Brussel om iedere situatie van 
isolement, kwetsbaarheid, enz. 
te melden.
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NIEUWJAARSDRINKS EN GEZELLIGE MAALTIJDEN 
Menu’s, prijzen en reserveringen in uwe Buurthuizen

TÉLÉVIE

GEZELLIGE
MAALTIJDEN

JANUARI

Vrijdag 11 januari van 18u tot 22u : 
Nieuwjaarsmaaltijd : BUURTHUIS 
NACHTEGAAL

Donderdag 24 januari : in het 
BORGWAL

FEBRUARI

Donderdag 7 februari : in het 
BORGWAL

Dinsdag 12 februari vanaf 12u30 : 
BUURTHUIS MELLERY

Maandag 18 februari vanaf 
12u30 : BUURTHUIS HAREN 

Woensdag 20 vanaf 12u : 
BUURTHUIS NACHTEGAAL

Donderdag 21 februari : in het 
BORGWAL
Om 13u : BUURTHUIS NOORD-
OOST

Donderdag 21 februari vanaf 12u : 
BUURTHUIS MILLENNIUM
in het BORGWAL

Vrijdag 22 februari vanaf 12u : 
BUURTHUIS MODEL 

MAART

Donderdag 7 maart : in het 
BORGWAL

Maandag 18 maart vanaf 12u30 : 
BUURTHUIS HAREN 

Dinsdag 19 maart vanaf 12u30 : 
BUURTHUIS MELLERY

Woensdag 20 maart vanaf 12u : 
BUURTHUIS NACHTEGAAL

Om 13u : BUURTHUIS NOORD-
OOST 

Donderdag 21 maart vanaf 12u : 
BUURTHUIS MILLENNIUM
in het BORGWAL

Vrijdag 29 maart vanaf 13u : 
BUURTHUIS MODEL 

NIEUWJAARSDRINKS

Maandag 7 januari vanaf 14u : 
BUURTHUIS MILLENNIUM

Woensdag 9 januari om 14u30 : 
BUURTHUIS NOORD-OOST

Vrijdag 11 januari : 
BUURTHUIS WASHUIS

Donderdag 17 januari : 
BUURTHUIS KRAKEEL

Maandag 21 januari om 14u : 
BUURTHUIS HAREN 

Dinsdag 22 januari :
BUURTHUIS MELLERY
 
Woensdag 23 januari om 14u : 
BUURTHUIS NACHTEGAAL 

Donderdag 24 januari om 13u : 
BUURTHUIS ZUID

Vrijdag 25 januari om 13u : 
BUURTHUIS MODEL

Dinsdag 29 januari : 
BUURTHUIS WILLEMS

Télévie, gelanceerd in 1989, vierde in 2013 zijn 25ste verjaardag. 25 zeer vruchtbare jaren want deze 
grootse solidariteits- en wervingscampagne ten voordele van het onderzoek tegen leukemie en kanker in 
het algemeen, heeft intussen meer dan 170 miljoen euro verzameld.

RTL Belgium organiseert Télévie jaarlijks voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FNRS). De 
actie betaalde het werk van 1.682 onderzoekers en financierde 1.703 projecten en honderden 
internationale publicaties.

https://televie.be/ 

Activiteiten om Télévie te steunen in verschillende Buurthuizen : 

Zuid : Karaoké « Disney » : donderdag 3 januari van 14u tot 16u
Millennium : Vieruurtjes : vrijdag 11 en 28 januari, maandag 4 februari, vrijdag 15 februari, maandag 4 
maart, vrijdag 15 maart om 14u
Model : Croque-monsieur : vrijdag 18 januari
Borgwal zaal : Repas oriental : donderdag 31 januari om 12u
Pannenkoeken / koffie : dinsdag 5 februari om 13u
Willems : Speciaal Valentijnsdagontbijt : vrijdag 15 februari
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ENKELE ACTIVITEITEN / TE ONTHOUDEN :
Alle programma zijn beschikbaar in uw Buurthuis. Andere activiteiten zullen voorzien worden in de 
maanden januari, februari en maart. Voor meer inlichtingen, gelieve u te informeren in uw Buurthuis.

CENTRUM/NOORDWIJK

Buurthuis Washuis : 

NIEUWE CURSUSSEN ! 
Turnlessen : Vrijdag van 13u30 
tot 14u30

FOCUS OP :
Bezoek in het museum voor het 
Kostuum en de Kant : Dinsdag 19 
februari van 10u tot 11u15 
Uitstap naar Doornik : Vrijdag 29 
maart

Buurtuis Pijl 
(*Nieuw programma)
Vieruurtje : Maandag en 
woensdag van 9u tot 10u30 

Uitstap naar Cinema Palace : 
laatste woensdagen van de 
maand 

Spaghetti : laatste vrijdagen van 
de maand van 13u tot 15u 

Soepgroenten : eerste dinsdagen 
van de maand

Italiaanse lessen met Bianca : alle 
maandagen van de maand van 

10u30 tot 12u

Buurthuis Millennium : 

NIEUW ! Workshop gebak : 
maandag 28 januari van 10u tot 
12u en maandagen 25 februari en 
25 maart van 13u tot 16u

FOCUS OP : 
Carnaval parade in 
samenwerking met het Buurthuis 
Pijl, PCS en Maximilien Boerderij 
gevolgd door een vierurtje in het 
WTC : Gratis : info en inschrijving 
in het Buurthuis Millennium : 
Donderdag 7 maart 
De artiesten van de Noordwijk 
nodigen u uit : Zaterdag 
30 maart vanaf 14u – In het 
Noordpool Centrum in een 
concert : 
« Le printemps des artistes » info 
en inschrijving in het Buurthuis 
Millennium

Buurthuis Noord-Oost : 

FOCUS OP : 
Theater : « La Revue » in het 
theater les Galeries : Donderdag 
17 januari om 15u

Uitstappen in het Theater van de 
Rijkse Klaren : 
« Tout le monde ça n’existe pas »
: Donderdag 21 februari om 14u
« La Montagne » Donderdag 14 
maart om 14u

Buurthuis Krakeel : 

Keukenworkshops : Woensdagen 
en donderdagen in het Buurthuis

FOCUS OP : 
Carnaval Bal - Intergenerationele 
vieruurtje : Dinsdag 5 maart 

Buurthuizen Zuid/Zinnik : 

Keukenworkshop « Galette des 
Rois » : Maandag 7 januari van 9u 
tot 12u
Creatieve Workshop « Carnaval » 
: Woensdagen 13 en 20 februari 
van 14u30 tot 16u30

FOCUS OP : 
Bezoek « La ruche qui dit oui » in 
Vorst : Donderdag 14 maart van 
9u tot 12u
Animatie « Des céréales au pain 
» in de boerderij van Ukkel : 
Dinsdag 19 maart van 9u tot 12u

LAKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Willems : 

NIEUW ! : LES MIDIS DE LA 
PAROLE : Dinsdagen 22 januari 
en 5 februari

FOCUS OP : 
Begin van het nieuwe schooljaar : 
Maandag 7 januari    
   
Ontbijt Télévie : 
Vridag 14 februari  

Uitstap naar Brugge :
Donderdag 28 maart

Buurthuis Haren : 

NIEUW ! Soep van de week : 
dinsdag om 12u (op reservering)

Ontbijt van de buren : 
Woensdagen 30 januari, 27 
februari, 27 maart om 9u

FOCUS OP : 
Witloof Festival ! : Zaterdag 2 en 
zondag 3 februari 

Buurthuis Mellery : 

Kapper : Maandag van 9u tot 14u 
op afspraak op 0477/90 00 22 

FOCUS OP : 
CINE-CLUB MELLERY : Mary 
Poppins : Donderdag 31 januari 
vanaf 14u

Buurthuis Model : 

NIEUW !  De Soepen van Ariane : 

2de vrijdag van de maand

FOCUS OP : 
Theater : « La toile d’araignée» 
uit Agatha Christie : Donderdag 
14 februari om 20u in Theater 
des Galeries

Begeleid bezoek in het Magritte 
Museum : Dinsdag 26 maart 

Buurthuis Nachtegaal : 

Workshop gebak : 1ste en 3de 
dinsdag van de maand van 9u tot 
12u  
 
FOCUS OP : 
Repair Café : georganiseerd in 
het Buurthuis : Zondagen 27 
januari, 24 februari en 31 maart 
van 14u tot 17u
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De twee partners stellen het programma samen op basis van 
thema’s die de inwoners van de stad bezighouden en organiseren 
debatten rond deze projecties. In totaal zullen er 10 filmsessies en 
debatten per jaar worden georganiseerd. Animatoren zoals artiesten 
en filmploegen kunnen worden uitgenodigd. Ontmoetingsruimtes 
worden driemaal per jaar ter beschikking gesteld van de Buurthuizen. 
Bovendien, worden er jaarlijks 1 000 gratis plaatsen uitgedeeld aan 
het publiek en bezoekers van de Buurthuizen.

Verschillende voorstellingen werden reeds georganiseerd : de 
projectie van de documentaire “HUMAN FLOW” van de artiest 
Ali Weiwei welke de immense catastrofe van de migratie en de 
verschrikkelijke humanitaire repercussies hiervan behandelt, 
“Patience Patience, tu iras au paradis”, een film van Hadja Lahbib 
of ook nog een speciale familievoorstelling op oudejaarsavond “De 
terugkeer van Mary Poppins”.
De Buurthuizen beogen alzo cultuur bereikbaar te maken voor 
iedereen opdat cultuur niet langer een “factor van uitsluiting” is.

CINEMA PALACE 

In februari 2018 opende Le 
Palace na veertien jaar leegstand 
weer de deuren. 

Over de vier zalen zijn ruim 600 
plaatsen beschikbaar (373, 140, 
80 en 60). De programmatie 
bestaat vooral uit arthousefilms. 

Naast filmvertoningen is de 
bioscoop een ontmoetingsplaats 
en een plek voor educatieve en 
culturele evenementen.

ZIN OM MEER TE WETEN ?

CINEMA PALACE
Anspachlaan 85 - 1000 Brussel
https://cinema-palace.be/nl
info@cinema-palace.be

Sinds september 2018, zijn de Buurthuizen een partnerschap 
aangegaan met de nieuwe Cinema PALACE, gelegen in hartje 
Brussel en dit met de steun van de stad Brussel.  


