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Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen,

Het jaar 2020 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 :

- 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.

- Onthoud de organisatie van een themaweek gedurende de maand maart.

“De Week van de Vrouwen” (van 4 tot 11 maart), georganiseerd en gesubsidieerd door de 
Schepen van Gelijke Kansen. Het thema van de editie 2020 : de bondgenoten van de strijd voor 
vrouwenrechten.

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.

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. In Brussel is “alles nabij” de streefdoel. Veel 
meer dan een slogan is, “het alles in 10 minuten» een realiteit.

Daarom wensen we de aanwezigheid van de Buurthuizen in het straatbeeld op te drijven en ze 
open te stellen voor een stijgend aantal inwoners, maar ook het aanbod en de kwaliteit van de 
voorgestelde diensten en activiteiten te versterken.

Talrijke uitdagingen wachten ons in 2020 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

6WIJKRAAD

CULTURELE PARTNERSCHAPPEN ACTIVITEITEN10 11

12RECEPTEN
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DE WIJKRADEN VAN DE STAD BRUSSEL
EEN NIEUWE PARTICIPATIEVE IMPULS

Op vrijdag 13 december 2019 hebben burgemeester Philippe Close en schepen van 
Burgerparticipatie Arnaud Pinxteren het eerste Handvest voor burgerparticipatie  van de 
Stad Brussel ondertekend. Met dit handvest belooft de Stad om de stem van de burger beter 
te horen en om een betere dialoog en een sterkere transparantie voorop te stellen door de 
uitwerking van nieuwe participatiemiddelen, waaronder de wijkraden. 

  1)  De volledige tekst kan geraadpleegd worden op: https://www.brusselsamen.be/fairebxlsamen/p/news/611?locale=nl
 2)   Herhaald onder andere tijdens de 9 buurtontmoetingen die georganiseerd werden in aanwezigheid van de leden van het College en de Ontmoeting 
van de Brusseleirs die heeft plaatsgevonden in juni 2019 aan de Beurs.

EEN DRIEDUBBELE MISSIE DIE DE EXPERTISE VAN DE BURGERS VALORISEERT

De oprichting van de wijkraden werd op vraag  van de burgers opgenomen in het 
bestuursakkoord. Ze willen niet alleen beter geïnformeerd worden over de projecten van 
de Stad, ze willen ook nauwer betrokken worden bij deze projecten en deelnemen aan de 
identificatie van de noden van de buurt.
Deze gedecentraliseerde ontmoetingsruimte zal tegen 2024 in 8 zones van de Stad Brussel 
uitgewerkt worden. De eerste wijkraad zal georganiseerd worden vanaf maart 2020 in de zone 
Mustaard-Neder-Over-Heembeek. 

Elke wijkraad zal beschikken over een aanzienlijk participatief budget voor de ontwikkeling van 
lokale projecten die voortvloeien uit de gezamenlijk vastgestelde behoeften. Deze projecten, 
die ter stemming aan de inwoners worden voorgelegd, zullen door de diensten van de Stad 
samen met de leiders van burgerprojecten worden ontworpen en ontwikkeld.
Op verzoek van het College zullen de wijkraden aanbevelingen doen voor de projecten van 
de Stad die een impact hebben op de wijk. Zij zullen ook contact kunnen opnemen met het 
College om de voortgang van de grote projecten van de Stad te kennen. 
Daarnaast zal de wijkraad een van de mogelijke manieren zijn voor een groep burgers om de 
Gemeenteraad aan te spreken en zo hun innovatieve ideeën voor de Stad en haar wijken naar 
voren te brengen op een gestructureerde en ondersteunde manier. 
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EEN GEDIVERSIFIEERD PANEL VAN BURGERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN DE 
VERENIGINGEN

Een wijkraad zal bestaan uit 11 burgers en 6 vertegenwoordigers van de verenigingssector die 
de sociale dynamiek van de betrokken zone weerspiegelen en de diversiteit ervan waarborgen. 
Alle leden van de raad worden officieel benoemd door de Gemeenteraad en hebben een 
mandaat van één jaar, dat eenmaal kan worden verlengd om de dynamiek en de continuïteit te 
waarborgen. 

Een voorzitter (een van de burgervertegenwoordigers) en een vicevoorzitter (een van de 
vertegenwoordigers van de verenigingssector), die door de leden met gewone meerderheid 
van stemmen worden benoemd, treden op als moderator van de uitwisselingen en zien toe op 
de naleving van het intern reglement. Elke wijkraad beschikt over een werkingsbegroting en 
voorziet in een vergoeding voor zijn leden.
Het secretariaat, dat wordt verzorgd door een facilitator die gedetacheerd wordt vanuit Brussel 
Participatie, zal fungeren als tussenpersoon tussen de burgers, de wijkraad en de Stad. Het zal 
ook zijn rol zijn om acties te stimuleren, de goede werking van het systeem te waarborgen en 
methodologische ondersteuning te bieden overeenkomstig de behoeften van de wijkraad. 
 
Via het platform www.brusselsamen.be kunt u de evolutie van deze nieuwe maatregel volgen, 
die aan de inwoners van de Stad Brussel (opnieuw) een volwaardige ruimte wil aanbieden voor 
expressie en uitoefening van de lokale democratie.    

WITLOOF FESTIVAL !

Ooit was dit een landelijk dorpje in de schaduw van de hoofdstad, zoals er zoveel in de heuvels 
rond Brussel lagen. Een kerktoren in het centrum, een paar straten daar omheen en verder : 
velden, zo ver het oog reikte.

Vandaag geniet Haren vooral bekendheid als de plek waar de nieuwe megagevangenis 
gebouwd wordt. Het festival “Witloof!” zoomt echter in op de gulden tijd van Haren, toen er in 
dit kleine dorp een ware witloofkoorts heerste. Van hieruit werd (en wordt) dit kostbare witte 
goud immers geëxporteerd naar niet alleen de rest van ons land, maar ook naar de Verenigde 
Staten, Azië, het Midden-Oosten en talloze Europese landen.

Witloof dus. Wil je meer weten over hoe deze bijzondere groente decennialang geteeld werd? 
Wil je proeven wat er allemaal met witloof bereid kan worden? Kom dan op zaterdag 1 en 
zondag 2 februari – middenin het witloofseizoen – naar Haren voor de vierde editie van het 
festival “Witloof!”.

 De grote nieuwkomer op het programma is de “Chicon Run”, de eerste jogging in Haren over 
afstanden van 6 en 9 km. Loop op zondagochtend door het unieke (groot)stedelijk-rurale 
landschap van het laatste dorp in Brussel. 
Info : https://www.festivalwitloof.be/
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SOCIALE PERMANENTIE
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 11u (twee keer per maand)
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 11u30 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.

BUURTHUIS ANNEESSENS
Er is een nieuw Buurthuis geopend in de wijk Anneessens. Allen 
welkom om een bezoekje te brengen.  
Deze nieuwe multifunctionele ruimte zal tal van nieuwe projecten en 
diensten aanbieden aan de inwoners van de buurt.

Met dit Buurthuis worden onze diverse activiteiten zoals excursies, 
naschoolse begeleiding, culturele uitstappen, ook toegankelijk voor 
dit stadsdeel.

Voor meer informatie, aarzel niet om het Buurthuis Anneessens te 
contacteren (02 /430.66.56) Adres : Gierstraat 2, 1000 Brussel

We kijken ernaar uit u daar te ontmoeten!

WEEK VAN DE RECHTEN VAN DE VROUW
Van 4 tot en met 11 maart 2020 organiseert de Stad Brussel de Week van de Rechten van de Vrouw.

Zoals elk jaar zet de Stad Brussel de vrouwen centraal ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 
op 8 maart. De Stad Brussel zet rond deze belangrijke dag een Week van de vrouw op touw, in de strijd 
voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het thema van de editie 2020 : de bondgenoten van de 
strijd voor vrouwenrechten.
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HET KOUDEPLAN
Het aanbreken van een koudegolf kan een heleboel
moeilijkheden veroorzaken voor kwetsbare, zorgbehoevende 
en geisoleerde personen.

HET WINTERPLAN
Vanaf 16 december zijn er 300 extra plaatsen beschikbaar voor 
alleenstaande mannen in het centrum Botanique, dat opent na 
renovatiewerken. Dit centrum biedt alleen nachtopvang, het 
zal zijn deuren openen van 17u30 tot 8u s’morgens. Gezinnen 
en de meest kwetsbare mensen die permanente opvang nodig 
hebben, worden doorverwezen naar andere centra die 24/24 
open blijven. Naast de accomodatie zullen de mensen die in het 
centrum Botanique verblijven, van volgende diensten gebruik 
kunnen maken :
• Een warme maaltijd s’avonds en een ontbijt s’morgens
• Toegang tot sanitaire voorzieningen (douches, WC)
• Een bagagedepot
• Sociale permanentie : individuele gesprekken s’avonds met 

doorverwijzingen naar de dagdiensten (sociale dagdienst 
van Samusocial, OCMW, sociale gezondheidsdiensten, sociale 
restaurants, ezv…)

• Een medische en verpleegkundige permanentie : 
raadplegingen van artsen en verpleegkundigen verzekerd 
door de medische teams van Samusocial en de vrijwilligers 
van Dokters van de Wereld.

• Een vestiairedienst dankzij de vzw Solidarité Grands Froids, 
met reservekleding.

De mobiele hulpteams blijven hun hulp verlenen aan de mensen 
op straat.

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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RETROSPECTIVE KEITH HARING

Van 6 december 2019 tot 19 april 2020 in Bozar (Paleis voor 
Schone Kunsten Brussel).

       BOZAR brengt een grote retrospective met werk van de 
legendarische Amerikaanse kunstenaar Keith Haring. Deze vriend 
en vakgenoot van zowel Andy Warhol als Jean-Michel Basquiat was 
een unieke en opvallende verschijning in het New York van de jaren 
1980. Met zijn direct herkenbare stijl speelde hij een erg belangrijke 
rol in de tegencultuur. Haring is vooral beroemd om zijn iconische 
motieven: blaffende honden, kruipende baby’s en vliegende schotels. 
Hij wilde ‘publieke kunst’ maken, die hij verspreidde via zijn Pop 
Shop, de media, de metro en de openbare stedelijke ruimte.

Plaatsen beschikbaar in uwe Buurthuizen (groepsbezoeken mogelijk).

CULTURELE PARTNERSCHAPPEN
BOZAR MUSIC - 3 CONCERTEN - INSCHRIJVINGEN IN DE BUURTHUIZEN :

Zaterdag 18 januari 2020 - Aqua Musica : Familieconcert om 11u

het verhaal van een waterdruppel die op avontuur gaat: van de bron tot de zee, door kalme wateren en 
wilde oceanen, met een nieuwe wereld als eindbestemming.

LAATSTE INSCHRIJVINGEN : WOENSDAG 15 JANUARI 2020

Zondag 9 februari 2020 - Capella Mediterranea om 19u   

Bach schreef met zijn Missae Breves vier gebalde missen die qua muzikale rijkdom zeker niet moeten 
onderdoen voor zijn grote Mis in b, BWV 232. In de Missa brevis, BWV 235 toont Bach zich een meester in 
het absorberen van de verschillende eigentijdse muziekstijlen. De andere werken van dit concert hebben 
als doel om enkele uitmuntende arrangementen van deze Duitse grootmeester onder de aandacht te 
brengen.

LAATSTE INSCHRIJVINGEN : MAANDAG 3 FEBRUARI 2020

Vrijdag 14 februari 2020 - Belgian National Orchestra - TERUG NAAR DE NATUUR om 20u

“Want alle dingen veranderen, om plaats te maken voor elkaar”. Zo beschreef Euripides al de kracht van 
de natuur die constant verandert en zich ontwikkelt. Deze gedachte horen we terug in het vioolconcert 
Aufgang, waarin “het conflict tussen duisternis en verblindend licht de drijvende kracht is.”

LAATSTE INSCHRIJVINGEN : MAANDAG 10 FEBRUARI 2020
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ENKELE ACTIVITEITEN / TE ONTHOUDEN :
Andere activiteiten zullen voorzien worden in de maanden janurari, februari en maart. 
Voor meer inlichtingen, gelieve u te informeren in uw Buurthuis.

CENTRUM/NOORDWIJK

Buurthuis Washuis :

FOCUS OP : 
Maandag 21 januari : «Croque-
monsieur» in Borgval zaal (ten 
voordele van Télévie)

Donderdag 13 februari : Uitstap 
naar een restaurant

Dinsdag 10 maart : 
Vertoning van een film in de 
cinema Palace

Buurthuis Millennium : 

FOCUS OP : 
Vrijdag 17 januari :
Gezellige maaltijd vanaf 12u

Zondag 26 januari : 
Uitstap naar het theater

Vrijdag 7 februari : Vieruurtje 
voor Lichtmis 

Vrijdag 27 maart : Participatieve 
keukenworkshop met Marie

Buurthuis Zuid : 

FOCUS OP : 
Maandag 13 januari : 
Bezoek van de tentoonstelling 
« L’art dans le métro » met vzw 
Arkadia

Donderdag 16 januari :  
Info-sessie over integratie 
in het kader van de sociale 
permanentie in het Buurthuis 
Anneessens

Dinsdag 4 februari : Bezoek van 
het Justitiepaleis met Arkadia

Woensdag 4 maart : 
Workshop moeder-kinderen 
sofrologie

LAKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Haren : 

FOCUS OP : 
Vrijdag 3 Januari : Bowling

Dinsdag 18 februari : Info-sessie 
over voeding met Patricia Seront

Dinsdag 25 februari : Bezoek van 
het Africa museum van Tervuren

Vrijdag 13 maart : Opening 
van de tentoonstelling : « Les 
personnalités qui ont fait évoluer 
les droits de la Femme »

Buurthuis Mellery : 

FOCUS OP : 
Maandag 6 januari : Maaltijd voor 
Driekoningenfeest

Donderdag 20 februari : Cine-
club van Mellery

Dinsdag 24 maart : 
Wereldkeuken als onderdeel 

van de Internationale dag tegen 
Racisme

Buurthuis Nachtegaal : 

FOCUS OP : 
Woensdag 8 januari : 
Driekoningentaart

Vrijdag 14 februari : Spaghetti 
maaltijd

Woensdag 18 maart : Maaltijd 
van de maand

Buurthuis Bruyn : 

FOCUS OP : 
Woensdag 29 januari :
Intergenerationele activiteit 

Zaterdag 15 februari : «Carnaval 
maskers/kostuums zelf maken»

Zaterdag 21 maart : 
Internationale dag tegen Racisme 
(film + vieruurtje)

NIEUWJAARSDRINK
Woensdag 8 januari om 11u30 :
Buurthuis WASHUIS

Woensdag 8 januari om 14u : 
Buurthuis NOORD-OOST

Vrijdag 10 januari om 12u30 :
Buurthuis PIJL

Dinsdag 14 januari om 14u :
Buurthuis MELLERY
 
Woensdag 15 januari om 14u30 : 
Buurthuis NACHTEGAAL

Vrijdag 17 januari om 14u30:
Buurthuis MILLENNIUM

Maandag 20 januari om 14u : 
Buurthuis HAREN 

Zaterdag 25 januari om 15u :
Buurthuis BRUYN

Vrijdag 31 januari om 14u : 
Buurthuis MODEL

Inlichtingen in jullie Buurthuizen

Buurthuis Pijl

FOCUS OP : 
 
Vrijdag 17 januari : Creatieve 
workshop

Woensdag 29 januari : Activiteit 
ouders/kinderen. Workshop 
«Carnaval maskers zelf maken»
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INGREDIËNTEN

• 1 kropsla
• 1 ui
• 10 g boter
• 1 l gevogeltebouillon
• peper en zout
• nootmuskaat
• 3 sneetjes brood
• olijfolie
• 100 g garnalen
• 1 el bieslook

CULINAIRE WORKSHOP : ONZE RECEPTEN VOOR JOU!

INGREDIËNTEN

• 2 peren 
• 2 limoenen
• 4 el blauwe bessen
• 400 g Griekse of volle yoghurt
• 8 el granola
• kaneel
• 8 el fijne suiker of rietsuiker
• gasbrandertje

RECEPT

Schil de peren en snijd in kleine 
blokjes. Verdeel ze over 4 
eenpersoons-ovenschaaltjes.

Voeg de blauwe bessen toe en 
strooi er de granola er bovenop.

Verwijder de schil van de limoen 
en snijd het vruchtvlees tussen de 
vliezen uit in fijne blokjes. Verdeel de 
limoenstukjes bovenop de granola 
en kruid met weinig kaneel.

Vul de schaaltjes bij met de yoghurt 
tot boven en strijk het oppervlak 
met een mes glad. Strooi de suiker 
er bovenop en karamelliseer de 
suiker met een gasbrandertje.  

Opgelet: de punt van de vlam is 
het heetst. Richt deze op de suiker 
en beweeg gelijkmatig over het 
oppervlak zodat de suiker egaal 
kleurt.

Serveer meteen.

RECEPT

Trek de bladeren los van de krop. 
Was de bladeren in ijskoud water en 
zwier ze droog.
Snijd in grote stukken.

Snipper de ui fijn.

Verhit de boter en fruit de ui gaar.
Voeg de sla toe en laat ze al roerend 
enkele minuten mee fruiten.

Voeg de bouillon toe en laat 20 
minuten koken zonder deksel om de 
frisgroene kleur te behouden.

Snijd het brood in blokjes. Verhit 
wat olie in een koekenpan en bak 
het brood tot croutons, goudbruin 
en krokant. Laat uitlekken op 
keukenpapier.

Mix de soep en breng op smaak met 
peper en zout en nootmuskaat.

Serveer met enkele broodcroutons, 
garnalen en bieslook.

SLASOEP

CRÈME BRÛLÉE VAN YOGHURT MET GRANOLA


