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Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen,

De lente is reeds voelbaar, en de maanden april, mei en juni zijn in aantocht en zijn de 
voorbode van het einde van het schooljaar en de zomer. Het aankomend trimester is 
gevuld met activiteiten, ontmoetingen en uitwisselingen.

In de maand april zal men op verschillende plaatsen in onze wijken paaseieren kunnen 
rapen. Er zullen 180 kg paaseitjes uitgedeeld worden aan de kinderen.

In dit nummer zetten we twee initiatieven van het buurthuis Washuis in de kijker:

- de artistieke talenten van Halima die een workshop borduren organiseert
- een sociaal partnership met de onderneming CISCO om de organisatie van activiteiten 
te verbeteren en samen te werken naar een meer inclusieve samenleving.

Mis ook het festival HOPLA niet, dat als doel heeft om bruggen te bouwen tussen het 
circus en de Stad, tussen de circusartiesten en de burgers, tussen de acts en het publiek. 
Binnen de creatieve sector welke in volle bloei is, biedt het circus ons een rijkdom welke 
nauw aansluit bij de Brusselse realiteit (info pagina 10).

In de maand mei spreken we af voor de vele buren-en wijkfeesten en voor de Vaderdag- 
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 lessen te kunnen blijven 
geven, waarvoor ik hen wens te bedanken. Ze hebben al hun vaardigheden en hun 
pedagogische kennis ter beschikking gesteld om de lessen te verzekeren. Voor een 
honderdtal leerlingen betekenen deze lessen gedurende het hele jaar door een leerschool 
en een middel tot emancipatie.

Ik nodig jullie nog steeds uit om de Buurthuizen te bezoeken. Het zijn polyvalente 
ruimtes, die meer dan ooit, diensten en activiteiten aanbieden en ontmoetingen, vorming 
en uitwisselingen bevorderen. Het zijn fantastische middelen om de sociale cohesie te 
versterken en de strijd aan te gaan tegen het isolement van de buurtbewoners.

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 projecten voor te 
stellen.

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

Een mooi trimester voor jullie allen.

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

COVID 19 - in het kader van de strijd tegen het coronavirus, zijn er versterkte 
maatregelen om de verspreiding van het virus te vertragen. 

Sommige activiteiten worden afgeschaft. 

Meer info op onze website en via https://www.info-coronavirus.be/nl/

6PORTRET VAN  HALLIMA

PARTNERSCHAPPEN MET CISCO ACTIVITEITEN10 11

12RECEPTEN
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Hallima is een zeer actieve bezoekster van de Buurthuizen en dit ondanks haar handicap (polio), welke 
haar niet tegenhoudt om deel te nemen aan talrijke activiteiten: keukenateliers, ontbijt… Halima heeft 
zich tevens 4 jaar ingezet als vrijwilligster in de Buurthuizen. Sinds 2 jaar geeft zij borduurlessen in het 
Buurthuis Washuis via de groep “Talent in beweging”.

WANNEER BENT U BEGONNEN MET BORDUREN?

Ik heb geleerd om te borduren 
in de school in Marokko toen ik 
tussen 13 en 14 jaar oud was.
Vervolgens, ben ik ook buiten 
de school beginnen borduren, 
meer voor mezelf, ik maakte 
borduurwerk voor mijn moeder 
en mijn omgeving. Ik heb dit een 
hele tijd gedaan tot ok voldoende 
kennis had opgedaan om er les in 
te geven.

Nadat ik in België was toegekomen, 
heb ik er alles aan gedaan om mijn 
passie te kunnen verderzetten en 
ze aan anderen door te geven. Ik 
heb de kunst van het borduren 
kunnen onderwijzen in Molenbeek, 
Anderlecht, Schaarbeek en 
vandaag in het Buurthuis Washuis.

WELKE IS UW MANIER 
VAN LESGEVEN?   

Wanneer ik lesgeef, tracht ik 
zoveel mogelijk vrijheid te 
geven aan mijn leerlingen, ik 
wil hen mijn artistieke visie 
niet opdringen. Ik verkies dat 
zij hun eigen fantasie kunnen 
ontwikkelen en de technieken 
welke hen inspireren (haken, 
macramé…).
Eerst leer ik hen een techniek en nadien laat ik ze creatief 
experimenteren. Hun zien evolueren en het resultaat hiervan maakt 
mij zeer fier!

PORTRET VAN HALLIMA.

“De idee is om mijn leerlingen te 
tonen dat ze zelf dingen kunnen 

creëren”.

WAT ZIJN UW TOEKOMSTPROJECTEN?

Wij hebben een project om een tentoonstelling te organiseren in Mess (van 1 mei tot 31 augustus), een 
andere tentoonstelling in “Zenima” alsook een derde in het Marokkaans Consulaat (datum te verwachten).
 
Indien u deze tentoonstellingen wenst te bezoeken, nodigen wij u uit in Buurthuis Washuis voor verdere 
informatie.

Hallima geeft les elke maandag in Buurthuis Washuis via de groep “Talent in beweging”. Voor meer info kan 
u onze ploeg contacteren op het nummer: 02/546.22.82.
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SAMENWERKEN VOOR EEN INCLUSIEVE 
MAATSCHAPPIJ. 
Een bedrijf, vrijwilligers en een Buurthuis slaan de handen in elkaar voor een inclusieve samenleving. Kan 
dat? Natuurlijk kan dat.

Het Buurthuis Washuis heeft nood aan vrijwilligers voor de ondersteuning van specifieke acties of structurele 
hulp voor het verwezenlijken van allerlei projecten om mensen uit hun isolement te halen. Cisco Belgium 
(Belgische tak van het Amerikaanse moederbedrijf Cisco) is niet alleen wereldleider in netwerktechnologie 
maar ook een voortrekker in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hu-Bu is een organisatie die 
bedrijven verbindt met non-profit organisaties om een meer inclusieve wereld te verwezenlijken. 
  
In April 2019 onder impuls van Karim Tafranti (Coördinator van het Buurthuis Washuis), Catherine
Chabala (Maatschappelijk Assistente Buurthuis Washuis), Koenraad 
Vandommele (Manager Operations Cisco) en Muriel Devinck 
(Verantwoordelijke Vrijwilligers Hu-Bu) komt een samenwerking tot 
stand.  

Tweemaal per jaar gedurende een hele week zijn vrijwilligers van Cisco 
beschikbaar om het buurthuis te ondersteunen. In April 2019 werden 
alvast twee projecten gelanceerd. Het opfrissen van de burelen en de 
herlancering van een naaiatelier.  Hoewel het naaiatelier al actief was 
kon met de huidige verouderde machines niet aan de vraag worden 
voldoen om het atelier volwaardig uit te bouwen. In samenspraak 
met de leden, animator en coördinator werden de specifieke noden 
vastgelegd en via een donatie van Cisco werden een reeks nieuwe 
machines en een paspop bekomen.  Niet alleen zorgde dit voor een 
vernieuwde dynamiek binnen het Buurthuis maar laat ook toe om de 
verschillende naaiateliers in de andere Buurthuizen van de stad Brussel 
te ondersteunen.  

“Het her-lanceren van het naaiatelier laat ons toe om een breder aanbod uit te bouwen en niet enkel voor 
ons buurthuis. Nu kunnen we ook de andere buurthuizen ondersteunen en de impact nog vergroten” 
Catherine Chabala, Maatschappelijk Assistente Buurthuis Washuis. Voor wat betreft het opfrissen van de 
burelen werd in April alvast gestart met een nieuwe laag verf voor de burelen van de animators en in 
November 2019 werd finaal ook het kantoor van de Maatschappelijk Assistente helemaal opgefrist.

“Het is een echte win-win. 
Tweemaal per jaar geven onze 

werknemers een beetje van 
hun tijd aan het buurthuis, 

leren andere collega’s kennen, 
verstevigen ze de groepsgeest 

en geven tegelijkertijd een 
zo nodige helpende hand 
voor een meer inclusieve 

maatschappij “ . 

Koenraad Vandemmele, Manager 
Operations Cisco Belgium.

Voor 2020 is de planning alvast 
begonnen en zowel vrijwilligers 
van Cisco als het team van Buur-
thuis Washuis kijken al uit naar 
de komende activiteiten
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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

Anneessens : Maandag van 8u30 tot 12u en / of Donderdag van 13u tot 17u
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.

MOZARTIADE
WAT HEEFT HET FESTIVAL DIT JAAR VOOR U IN PETTO? 

Niet minder dan een spannende 5de editie onder het banier van het keizerlijke Rome, 
met de somptueuse opera La clemenza di Tito als middelpunt! Hoewel dit meesterwerk 
de eerste 30 jaar een van Mozarts populairste opera’s bleef, verdween het bijna van 
het toneel voordat het de laatste decennia weer in het repertoire werd opgenomen. 
Zo’n unieke kans om deze grandioze opera te ontdekken in het intieme kader van het 
Théâtre des Martyrs wilt u niet missen. Daar vindt u onze gloednieuwe productie (ge-
signeerd Gobin & Hollander) uitgevoerd door een fantastische cast (100% Belgisch) van 
21 tot 28 juni. Als u niet vrij bent voor deze data in Brussel, kunt u ons ontmoeten op 30 
juni in Mons, dit keer in het Théâtre Royal.

La clemenza di Tito (1791) is zowel een terugblik op de ‘opera seria’ als een werk van de 
klassieke adel dat de nieuwe eeuw inluidt. Deze laatste toneelcompositie van Mozart 
is in opdracht gegeven in het kader van de kroning van de nieuwe keizer Leopold II als 
koning van Bohemen in Praag op 6 september 1791. Hij was reeds op 30 juni in Brussel 
als hertog van Brabant geïnvesteerd. Dit waren belangrijke ceremonies in een context 
van revolutionaire echo’s. Mozart kreeg de definitieve opdracht midden juli, toen hij net 
klaar was met Die Zauberflöte. Bij de première van zijn ‘kroningsopera’ waren de reac-
ties getemperd. Maar zodra het keizerlijk hof naar Wenen vertrok, nam het publiek in 
Praag het werk meteen ter harte.

Beschikbare plaatsen in uw Buurthuizen.

Info en registratie in uw buurthuizen of naar info@lmdq.be
Website : https://www.amadeusandco.com/index.html
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EXPOSITION KEITH HARING

Tot 19 april 2020 naar Bozar (Palais des Beaux-Arts).

       BOZAR brengt een grote retrospectieve 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. Hij vond inspiratie in het abstract 
expressionisme, de popart, de Japanse kalligrafie en het werk van New Yorkse graffitikunstenaars.

Beschikbare plaatsen in uw Buurthuizen (groepsbezoeken mogelijk).

Crédit photo : https://www.facebook.com/BOZARbrussels/photos/a.184341237290/10157130815822291/?type=3&theater

CULTUUR IN UW BUURTHUIZEN.
«CLAUDE MONET : THE IMMERSIVE EXPERIENCE»

De Buurthuizen hadden het genoegen om deel te nemen aan de tentoonstelling “Claude Monet, The 
immersive Experience”, een tentoonstelling van uitzonderlijke digitale kunst.

Verschillende groepen van de verschillende Buurthuizen hebben kunnen deelnemen aan een begeleid 
bezoek van deze meeslepende tentoonstelling. Het objectief is om het cultureel aanbod en de 
bereikbaarheid van digitale kunst en cultuur te versterken voor de inwoners van de Stad Brussel.

EEN ADEMBENEMEND 
KLANK- EN 
LICHTSPEKTAKEL

De onderdompelende zaal van 
de expo Monet katapulteert ons 
in het universum van de artiest. 
Meer dan 300 werken van Claude 
Monet worden geprojecteerd 
op inventieve, creatieve en 
uitzonderlijke wijze. De virtuele 
penseelstrepen zijn een ware 
streling voor het oog. Dit alles 
vergezeld van originele muziek 
van de Belgische componist
Michelino Bisceglia. 

MEER NOG

De tentoonstelling Monet beperkt zich niet tot die ene majestueuze zaal. Het parcours leidt ons ook tot 
enkele andere bezienswaardigheden. Onder andere een voorsmaakje van Atelier Giverny, niets minder 
dan het atelier van Monet. Ons publiek heeft er enkele reproducties van de artiest kunnen aanschouwen. 
De tentoonstelling Monet, biedt ook een didactische ervaring met uitleg over de techniek, de invloed en 
het leven van de impressionist.

Met oprechte dank aan VZW IMMERSIVE HUB en aan KIMOCHI voor de bezoeken.

De tentoonstelling loopt tot 19/04 /2020.
Meer info: https://www.expo-monet.be/ 
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EIERENJACHT 

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 UW BUURTHUIZEN.

HITTEGOLFPLAN

BUURTHUIS MAROLLIA : 
Dinsdag 7 april om 13u tot 16u

BUURTHUIS NACHTEGAAL : 
Dinsdag 7 april om 14u

BUURTHUIS BRUYN : 
Dinsdag 7 april om 14u

BUURTHUIS HAREN : 
Woensdag 9 april om 13u

BUURTHUIS MODEL : 
Vrijdag 10 april

BUURTHUIS ZUID : 
Dinsdag 14 april van 10u tot 15u

BUURTHUIS ANNEESSENS : 
Dinsdag 14 april van 10u tot 15u

BUURTHUIS KRAKEEL : 
Vrijdag 17 april 

HOPLA! 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 : 
Dinsdag 14 april : Bezoek aan 
de tentoonstelling «Monet : the 
immersive experience»

Vrijdag 29 mei : Dag van de 
Buren

Woensdag 17 juni : Diploma-
aflevering

Buurthuis Zuid : 

FOCUS OP : 
Donderdag 16 april : 
Wandeling in het Zoniënwoud

Donderdag 28 mei : Bezoek aan 
de Koninklijke Serres van Laken

Donderdag 11 juni : Barbecue in 
het provinciaal Domein van het 
Bois des Rêves

Buurthuizen Anneessens en 
Zinnik : 

FOCUS OP :
Donderdag 23 april : Bezoek 
aan het Coudenbergpaleis met 
Arkadia

Donderdag 14 mei :  «La 
Montagne» naar Riches Claires 
theater om 14u

Donderdag 4 juni : Schattenjacht 
in het Woluwepark van 10u tot 
15u

Buurthuis Marollia :

FOCUS OP :
Donderdag 9 april : Couscous 
Party van 12u30 tot 14u

Donderdag 14 mei : « Verbreek 
het vasten »

LAEKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Haren : 

FOCUS OP : 
Dinsdag 14 april : Uitstap naar 
Pairi Daiza

Woensdag 6 mei : Bezoek aan 
de Koninklijke Serres van Laken

Donderdag 11 juin : Uitstap naar 
Oostende

Buurthuis Mellery : 

FOCUS OP : 
Dinsdag 7 april : Paasmaaltijd

Dinsdag 5 mei : Maaltijd tussen 
buren ter gelegenheid van 
Moederdag om 12u30

Dinsdag 10 juni : Barbecue in het 
Buurthuis

Buurthuis Nachtegaal : 

FOCUS OP : 
Dindag 14 april : Uistap naar Pairi 
Daiza

Woensdag 13 mei : Uistap aan 
Tongeren

Vrijdag 19 juni : Whisttoernooi 
met maaltijd

Buurthuis Bruyn : 

FOCUS OP : 
Dinsdag 7 april : Bezoek aan het 
Belvue museum

Woensdag 6 mei : Uistap naar 
«JUMP XL»

Zaterdag 27 juni : Uistap naar 
Oostende

Buurthuis Model : 

FOCUS OP : 

Woensdag 22 april : Brusselse 
Waffle Party

Vrijdag 8 mei : Shake it! : Zelf 
milkshake maken » ten voordele 
van Télévie

Vrijdag 26 juni : Spaanse herberg

Buurthuis Noord-oost : 

FOCUS OP :
Woensdag 22 april : Spaghetti 
bolognaise

Woensdag 6 mei : Maaltijd voor 
Moederdag

Woensdag 17 juni : Maaltijd voor 
Vaderdag

Woensdag 22 juni : Vieruurtje 
tussen buren van 14u30 tot 16u

Buurthuis Krakeel :

FOCUS OP :

Woensdag 22 april : 
Wereldkeuken workshop

Woensdag 13 mei : Ouders / 
kinderen activiteiten

Vrijdag 26 juni : Fancy-fair van 
Krakeel

Sluiting van uw Buurthuizen :
 

Maandag 13 april
Vrijdag 1 mei 

Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni 
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INGREDIËNTEN

• 500 g aardpeer
• 1 extra aardpeer, voor chips
• 1 ui
• 500 ml melk
• 100  ml room
• 300 ml groentebouillon
• snuf suiker
• boter
• arachideolie
• witte peper en zout

CULINAIRE WORKSHOP: ONZE RECEPTEN VOOR JOU!

INGREDIËNTEN

• 200 g witte chocolade
• een scheutje room
• 2 eieren
• 100 g kristalsuiker
• 2 dl frambozensiroop + extra
• 500 g mascarpone
• een scheutje kirsch
• 300 g lange vingers 

(boudoirkoekjes)
• 300 g frambozen

RECEPT

Breek de chocolade in stukken in 
een kom.

Breng water aan de kook in een 
kookpot waarop de kom past. 
Smelt de chocolade au bain marie. 
Doe er een scheutje room bij.

Splits de eieren. Houd het eiwit 
apart. 

Klop de eierdooiers met de 
suiker in de keukenmachine tot 
ruban. Voeg er een klein beetje 
frambozensiroop aan toe.

Doe de gesmolten chocolade bij de 
ruban. Roer de mascarpone door het 
mengsel.

Klop het eiwit stijf. Spatel het door 
de mousse.

Doe de frambozensiroop en de 
kirsch in een kom.

Doop de lange vingers kort in de 
vloeistof. Bedek de bodem van een 
grote schaal ermee.

Halveer een deel van de frambozen 
en verdeel ze over de lange vingers. 
Schep er een laagje van de mousse 
over.

Ga verder met een laag koekjes, 
een laagje frambozen en een laagje 
mousse.

Laat de tiramisu opstijven in de 
koelkast.

Rasp de witte chocolade over 
de tiramisu en werk af met wat 
frambozen.

RECEPT

Snipper de ui fijn. Schil de aardperen 
en snijd in blokjes.

Fruit de ui in boter glazig. Voeg de 
blokjes aardpeer en de suiker toe 
en laat 15 minuten stoven. Giet er 

de bouillon en de melk bij en kruid 
met peper en zout. Laat 20 minuten 
op een zacht vuur koken tot de 
aardperen gaar zijn.

Doe de salie, peterselie, een flinke 
scheut olijfolie, peper en zout in een 
blender en mix glad. Giet door een 
zeef.

Snijd de extra aardpeer in 
flinterdunne plakjes, dep droog en 
frituur goudbruin in arachideolie. 
Laat uitlekken op keukenpapier.

Mix de soep glad en giet er de room 
bij. Verdeel de soep over de borden 
en werk af met de chips en de 
kruidenolie.

AARDPEERSOEPJE MET KRUIDENOLIE   (4 MENSEN)

TIRAMISU MET FRAMBOZEN EN WITTE CHOCOLADE   (4 MENSEN )


