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Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen, 

De lente is in het land en de maanden april, mei en juni komen er met rasse schreden 
aan om het schooljaar af te sluiten en om de zomer in te luiden. Het komende trimester 
is gevuld met activiteiten, met ontmoetingen en met uitwisselingen. 

In de maand april zal men op verschillende plaatsen in onze wijken paaseieren kunnen 
rapen. Er zal meer dan 160kg aan chocolade eieren uitgedeeld worden aan de kinderen. 

Mis ook ons festival HOPLA! niet, dat ernaar streeft om bruggen te bouwen tussen het 
circus en de stad, tussen de circusmensen en de burgers, tussen de kunsten en hun 
publiek. Als creatieve sector die in volle bloei is, schotelt het circus ons een leefwereld 
voor die nauw aansluit bij de Brusselse realiteit (info pagina 8).

In de maand mei spreken we af voor de vele buurt- en wijkfeesten en voor de Vader-en 
Moederdagetentjes. 

Eind juni zullen we het einde van het schooljaar vieren en reiken we de diploma’s uit 
aan de studenten van de alfabetiseringscursussen. Gedurende het hele jaar hebben 
medewerkers en vrijwilligers hun steentje bijgedragen om deze cursus te kunnen blijven 
geven. Ze hebben al hun vaardigheden en hun pedagogische kennis in de strijd gegooid 
om een honderdtal leerlingen vooruit te helpen die dankzij deze cursussen vaak nieuwe 
deuren zien openen.  
 
Daarnaast blijven de Buurthuizen zich verder ontwikkelen met de overname van nieuwe 
locaties op het gemeentelijk territorium. Er werd een nieuwe ruimte in gebruik genomen 
in de Bruynstraat in Neder-Over-Heembeek (info pagina 10). Twee andere locaties werden 
eveneens toevertrouwd aan de Buurthuizen (in de Marollen en in de Anneessenswijk).

Zoals steeds nodig ik jullie uit om een van onze Buurthuizen te bezoeken. Het zijn meer 
dan ooit polyvalente ruimtes die diensten en activiteiten aanbieden en die ontmoetingen, 
vorming en uitwisselingen bevorderen. Het zijn fantastische buurtmiddelen die de sociale 
cohesie versterken en die dagelijks de strijd aanbinden tegen de eenzaamheid.

Aarzel niet om de ploegen ter plaatse te contacteren indien u meer wenst te weten over 
onze wekelijkse activiteiten, excursies, uitstapjes en diensten of om ons projecten voor 
te stellen. 

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten in een van jullie Buurthuizen. 

Ik wens jullie een goed trimester toe.

Philippe CLOSE 
Voorzitter

ÉDITO
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6PORTRET VAN DANIEL DELEURENCE

EIERENJACHT EVENEMENTEN8 10

12RECEPTEN

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
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WAT IS UW PARCOURS?

Ik heb nooit een artistieke 
opleiding genoten. Ik ben 
beginnen tekenen toen in 11 
was.
Tijdens een vakantiekolonie 
voor kinderen met astma 
kon een van de oudere 
kinderen (15 jaar) goed 
tekenen. In het begin was 
ik sterk onder de indruk 
en durfde ik hem niet te 
storen. Toen hij opmerkte 
dat ik geïnteresseerd was 
in zijn tekenkunst, heeft hij 
me enkele basisprincipes 
aangeleerd. Dit waren mijn 
eerste stappen in de wereld 
van de schilderkunst.

Ik ben blijven schilderen tot 
ik 15 jaar was, voornamelijk 
landschappen. Daarna heb 
ik een pauze ingelast… een 
pauze die 45 jaar geduurd 
heeft.

Ik ben als elektricien aan 
de Stad Brussel beginnen 
werken in 1973.

Ik ben als elektricien aan 
de Stad Brussel beginnen 

Daniel Deleurence (links) en Christel Van Rafelghem (gastheer, rechts)

WAT IS HET 
VOORNAAMSTE 
ONDERWERP VAN UW 
WERK?

Ik schilder veel 
landschappen, zowel 
stadslandschappen als 
plattelandslandschappen.
Soms gebruik ik bestaande 
schilderijen of tekeningen 
als inspiratie en bewerk ze 
dan op mijn manier door 
er mijn persoonlijke “kleur” 
aan toe te voegen.
Sinds kort probeer ik 
ook dieren te schilderen 
(honden, paarden,…).

Het gebeurt ook soms 
dat ik een soort van 
“verhalend” schilderij maak. 
Zo had ik een vriend (die nu 
overleden is) die een deken 
bezat met een afbeelding 
van de Franse stad Colmar. 
Toen hij overleden is, heb ik 
een schilderij gemaakt van 
deze stad en heb er mijn 
vriend aan toegevoegd. 
Het was mijn manier om 
hem te eren. 
(zie foto pagina 7).

PORTRET VAN EEN GEBRUIKER : DANIEL DELEURENCE

werken in 1973.
In 2004 werd ik 
verantwoordelijk voor de 
dienst elektriciteit der 
gebouwen en voor de grote 
evenementen van de Stad 
Brussel (bal populaire, 
Winterpret,…), waardoor ik 
nog maar weinig tijd had 
om te tekenen.

“Het is in zaal Borgval 
en meer bepaald in de 
creatieve ateliers van 

Christel dat ik terug plezier 
heb gekregen in schilderen 

en in creëren”.
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WELKE ARTIESTEN 
ZIJN UW BRON VAN 
INSPIRATIE?

Ik hou heel veel van de 
schilderijen van Toulouse 
Lautrec, Renoir, Van Gogh 
en Monet. Ik hou van hun 
blik op de wereld, van hun 
manier om kleuren te zien 
en van hun verschillende 
schildertechnieken. 

ZIJN ER ANDERE 
ARTISTIEKE TECHNIEKEN 
DIE U GRAAG ZOU 
UITPROBEREN?

Ja, er zijn verschillende 
technieken en thema’s die 
ik graag zou uitproberen 
in de toekomst. Ik zou me 
graag verbeteren op het 
vlak van het schilderen van 
personen, ook al is dit niet 
zo makkelijk omdat je een 
stevige basiskennis van de 
anatomie moet hebben. Ik 
zou ook graag abstracte 
schilderkunst willen 
uitproberen. 
Onlangs wandelde ik in de 
buurt van de Agoragalerij 
en ik zag een man die 
een landschap aan het 
schilderen was… een 
ruimtelandschap. Ik was 
onder de indruk van de 
kleuren, van het lichtspel 
en van de sfeer die dit 
schilderij uitademde. 
Waarom zelf niet eens 
proberen?

WAT HOOPT U VOOR DE 
TOEKOMST?

Ik zou mijn werk graag 
meer zichtbaar maken. 
Elk jaar mag ik mijn werk 
tentoon stellen in zaal 
Borgval in het kader van 
een verkoop ten voordele 
van Télévie. Het zijn zo’n 
kleine evenementen die 

op termijn tot een groter 
resultaat kunnen leiden.

Tijdens de rest van 
het jaar, worden mijn 
schilderijen tentoon 
gesteld in de zaal als 
versiering en om er de 
andere gebruikers van te 
laten genieten.
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EIERENJACHT

HOPLA! 2019

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.

INFO AND INSCHRIJVINGEN IN UWE BUURTHUIZEN.

HITTEGOLFPLAN

Ook met deze editie wil de Stad haar grondgebied verder uitbouwen tot een 
cultureel trefpunt voor iedereen, jong en oud, liefhebbers en curieuzeneuzen. 

Voor al wie HOPLA! nog niet zou kennen, geven we nog even mee dat het circusfestival 
is in de ruime zin van het woord. Het doel van dit volledig gratis evenement is 
cultuur toegankelijk maken voor iedereen, door het festival in verschillende wijken te 
organiseren. HOPLA! pakt om het publiek te bereiken dat doorgaans niet naar een 
theaterzaal of festival gaat, uit met vrolijke buitenvoorstellingen op openbare plaatsen. 
Net als vorige jaren brengt het festival tijdens de tweede week van de paasvakantie een 
mix van circus, dans, poëzie en muziek. Ideaal voor wie niet op reis vertrekt en zo toch 
kan genieten van een weekje betovering en ontspanning.

Meer informatie over:  http://www.hopla.brussels

Dinsdag 9 april
BUURTHUIS NACHTEGAAL 
(afspraak in ons lokaal in 
107 Bruynstraat)

BUURTHUIS KRAKEEL
BUURTHUIS WILLEMS

Woensdag 10 april
BUURTHUIS WASHUIS
BUURTHUIS MILLENNIUM

Vrijdag 12 april
BUURTHUIS HAREN
BUURTHUIS MODEL

Dinsdag 16 april
BUURTHUIS MELLERY
BUURHUIS PIJL 
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MYRIAM GEENS

Myriam is begonnen als stagiaire sociaal assistente en 
is nadien vast aangeworven. Zij heeft haar hele carrière, 
meer dan 40 jaar, eerst in de Contactcentra, nadien in 
de Buurthuizen, gewerkt. Aktief in de noordwijk, was 
Myriam dé referentiepersoon bij uitstek, zowel voor 
de wijk, voor de sociale sector als voor de plaatselijke 
verenigingen.
 

FOCUS OP DE COLLEGA’S DIE ONS DIT JAAR 
VERLATEN VOOR EEN WELVERDIEND PENSIOEN :
 

RENÉE MOONS

Begonnen in 1979, was Renée gedurende de laatste 
Jaren de steun en toeverlaat van de senioren van de wijk 
Noord- West.  
Zij bood een luisterend oor en verzorgde de animatie. 
Niemand zal haar heerlijke pannekoeken en haar 
enthousiasme vergeten.

MICHEL VINCENT

Gedurende 15 jaar heeft Michel, streng en nauwkeurig, 
de financies beheerd van de instelling. Steeds bereid zijn 
collega’s  op het veld te helpen en te ondersteunen.
Zijn wijze raad en beschikbaarheid zullen we missen. 

VIVIANE VANDEVELDE

Viviane heeft haar ganse carrière gewerkt op de 
personeelsdienst van het OCMW Brussel. Vervolgens 
heeft zij gedurende 10 jaar haar professionele kennis ten 
dienste gesteld van de Buurthuizen. Steeds beschikbaar, 
steeds een bemoedigend woord, Viviane was een beetje 
de « mama » van de mensen van het secretariaat van de 
Buurthuizen.
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NIEUWE ZAAL BRUYN – JANUARI 2019

Begin januari 2019 hebben de Buurthuizen een 
nieuwe polyvalente zaal overgenomen die zich in 
de Bruynstraat 225 bevindt (rechtover het Militair 
Hospitaal).

Deze nieuwe veelvormige ruimte zal het mogelijk 
maken om nieuwe activiteiten en nieuwe diensten 
aan te bieden aan de inwoners van NEDER-OVER-
HEEMBEEK. De acties van de Buurthuizen zullen 
kunnen uitbreiden. De studiezalen voor de studenten 
tijdens de blokperiode zullen behouden worden (op 
initiatief van en in samenwerking met het OCMW van 
de Stad Brussel). Er zal eveneens een project rond 
huiswerkbegeleiding opgestart worden.
 
Hebben jullie voorstellen of ideeën?
Zin om een project of een workshop op te starten 
in de zaal?
Neem dan zeker contact op met Jamal Garando 
(coördinator) of via het e-mailadres info@lmdq.be
Adres : Bruynzaal, 225 Bruynstraat, 1120 BXL

Op maandag 1 april, in de voormiddag, 
verwachten we jullie allen voor de 
voorstelling in Cinema Palace.

Wij hebben het plezier om er Arsène 
Burny te verwelkomen, medeoprichter 
van TELEVIE, welke ons zal toespreken 
over de laatste ontwikkelingen in het 
onderzoek in de strijd tegen kanker. 
Na de conferentie wordt een drankje 
aangeboden.

Afspraak om 10u30 – zaal 1 –Cinema 
Palace – Anspachlaan 85 – 1000 Brussel
Info en reservatie  op het nummer 
02 209 62 70 of via info@lmdq.be

EVENEMENTEN

TENTOONSTELLING

Op vrijdag 14 juni, stellen wij  u een tentoonstelling/vernissage voor, in partnership 
met de schepen van Dison, in het Buurthuis Midi (53, Zuidlaan – 1000 Brussel). 
Deze tentoonstelling is de weerslag van het humanitaire hulpprogramma door 
de gemeente Dison aan het dorp Cicombo in Congo, welke de installatie van een 
waterciterne heeft mogelijk gemaakt.

TÉLÉVIE
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ENKELE ACTIVITEITEN / TE ONTHOUDEN :
Alle programma zijn beschikbaar in uw Buurthuis. Andere activiteiten zullen voorzien worden in de 
maanden april, mei en juni. Voor meer inlichtingen, gelieve u te informeren in uw Buurthuis.

CENTRUM/NOORDWIJK

Buurthuis Washuis :

FOCUS OP : 
Woensdag 10 april van 10u tot 
16u : Rommelmarkt + creatieve 
workshop : Paasfeest
Donderdag 13 juni : Feest voor 
het einde van het schooljaar
Donderdag 18 april : Maaltijd 
ten voordele van Télévie (zaal 
Borgwal)

Buurtuis Pijl

FOCUS OP :

Woensdag 24 april tot zondag
28 april : Activiteiten in het 
kader van het festival « Courants 
d’Airs »
Donderdag 9 mei om 14u : 
Bezoek aan de tentoonstelling 
« Jeunesse rebelle»
Zaterdag 15 juni : Rommelmarkt 

en feest van de wijk

Buurthuis Millennium : 

FOCUS OP : 
Dinsdag 9 april vanaf 14u : 
Vieruurtje ten voordele van 
Télévie
Dinsdag 30 april om 13u30 : 
« Bioscoop tussen vrienden » in 
Cinéma Palace
Vrijdag 10 mei vanaf 14u : 
Vieruurtje voor Moederdag ten 
voordele van Télévie
Dinsdag 11 juni vanaf 12u : 
« Gezellige maaltijd » : in 
samenwerking van PCSQN

Buurthuis Noord-Oost : 

FOCUS OP : 
Gezellige maaltijden :
Woensdagen 10 april, 8 mei  
12 juni om 13u
Donderdag 9 mei : Uitsap

Buurthuis Krakeel : 

FOCUS OP : 
Zaterdag 13 april
Uitstap naar Rijsel
Dinsdag 16 april
Mini-Golf
Woensdag 19 juni 
Intergenerationele vieruurtje

Buurthuizen Zuid/Zinnik : 

NIEUW! Jogging : Alle 
donderdagen in het Vorstpark 
van 9u tot 11u (lancering op 
donderdag 4 april)

FOCUS OP : 
Woensdag 26 april : Bezoek aan 
Antwerpen (Bezoek aan MAS 
Museum)
Dinsdag 9 april : Picknick en 
activiteiten in Sobieski park (voor 
Paasfeest) van 11u tot 16u30
Dinsdag 7 mei : Bezoek aan de 
Koninklijke serres van Laken om 
10u

LAEKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Willems : 

FOCUS OP : 

Donderdag 11 april : Paasfeest
Woensdag 21 mei : 
Keukenworkshop
Dinsdagen 18 en 25 juni : 
Herinschrijvingen voor de franse 
cursussen

Buurthuis Haren : 

FOCUS OP : 
Maandagen 8 april, 20 mei, 
17 juni om 12u30 : Gezellige 
maaltijden van de maand
Woensdag 3 mei : Uitstap naar 
Blankenberge
Woensdag 19 juni : Feest 
voor het einde van het 
schooljaar + voorstelling 
van het zomerprogramma + 
inschrijvingen voor het schoolse 
steun (2019-2020)

Buurthuis Mellery : 

FOCUS OP : 
Maandag 1 april vanaf 12u :
Friten festival ten voordele van 
Télévie
Woensdag 15 mei vanaf 11u : 
Lente feest in Mellery met een 
barbecue + muzikale animatie
Dinsdag 11 juni vanaf 12u30 :
Maaltijd voor Vaderdag

Buurthuis  Model : 

FOCUS OP :
 
Dinsdag 16 april : Uitstap naar 
Oostende (vertrek Noordstation)
Vrijdag 24 mei : BBQ in 
partnerschap met het Buurthuis 
Mellery
Dinsdag 25 juni : Feest voor 
het einde van het schooljaar + 
aflevering van diploma’s

Buurthuis  Nachtegaal : 
 
FOCUS OP : 
Repair Café : georganiseerd in 
het Buurthuis zondagen 28 april, 
26 mei en 30 juni van 14u tot 17u
Gezellige maaltijden met 
animatie :
Woensdagen 17 april, 15 mei en 
19 juni

ONZE SLUITINGSDAGEN

- Maandag 22 april 
(Paasdag)

- Woensdag 1 mei 
(Dag van de Arbeid)

- Donderdag 30 mei  
(Hemelvaartsdag)
- Woensdag 31 mei

- Maandag 10 juni 
(Pinksterdag)
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QUINOASALADE (VOOR TWEE PERSONEN)

• 2 tassen quinoa
• 1 tomaat 
• 1/2 peper (groen, geel of rood), gesneden in kleine 

stukjes
• 1/2 broccolikroontje gesneden in kleine stukjes
• wit van de selder 
• 1 tot 2 radijzen in fijne sneetjes
• 1/2 avocado in reepjes gesneden

VINAIGRETTE VOOR DE QUINOASALADE 

• 2 soeplepels olijfolie, eerste persing 
• 1 soeplepel ciderazijn (appel) of vers geperst citroensap
• 1 klein teentje look in stukjes
• Zeezout en peper naar smaak

CULINAIRE WORKSHOP: ONZE RECEPTEN VOOR JOU!

SUIKERSTROOP

    • 1/2 kopje water 
    • 1/4 kopje suiker
    • 1 soeplepel citroensap
    • 1 soeplepel oranjebloesemwater

BEREIDING VAN SUIKERSTROOP

    1) Doe de boter in een   
    koekenpan. Voeg water toe
    2) Zet op middelhoog vuur en          
    breng aan de kook
    3) Voeg het citroensap toe en de       
    oranjebloesemwater 
    4) Meng en verwijder vuur
    5) Laat afkoelen

BAKLAWA LIBANAIS : 
INGRÉDIENTS

    • 500g filodeeg blad
    • 250g rauwe amandel
    • 250g cashewnoten
    • 120g suiker
    • 300g zoete boter
    • 25 cl rozenwater
    • 25 cl oranjebloesemwater
    • 100g rauwe pistachenoten

BEREIDING VAN LIBANESE 
BAKLAWA

1) De oven voorverwarmen op 160°.
2) De cashewnoten laten bruinen en 
ze fijn malen tot kleine graantjes.
Leg ze in een kom, en voeg suiker, 
rozenwater en oranjebloesemwater 
toe. Alles mengen. 
3) Vervolgens de pistachenoten 
mixen voor de versiering. 
4) Boter laten smelten en de 
bakvorm inwrijven. 
5) Neem een filodeeg blad en giet 
de gesmolten boter erop. 
6) Herhaal 3 maal om 3 stuks 
filodeeg te bekomen. 
7) Giet een beetje van het mengsel 
horizontaal op het deeg en rol het 
op. 
8) Snij het deeg in stukjes van 5 cm 
en plaats het in de bakvorm. Giet 
een beetje gesmolten boter erop. De 
bakvorm 15 minuten in de oven. 
9)Na het bakken, giet de 
suikersiroop op de baklawa en 
versier met de pistachenoten. 
10) Laten afkoelen en  SMAKELIJK !!


