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Philippe CLOSE 
VOORZITTER

ÉDITO
Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen,

Iedereen heeft terug zijn normale activiteiten hernomen, de lessen zijn terug gestart, en 
samen vangen we het laatste trimester aan van het mooie jaar 2019. Het einde van dit jaar 
wordt gekenmerkt door een heleboel verrassingen en evenementen. 

Zoals altijd, zal de agenda goed gevuld zijn. Aarzel niet uw vertrouwd magazine te 
raadplegen en de activiteiten welke u interesseren aan te stippen. Bovendien zullen ook 
talrijke initiatieven plaats hebben in het hartje van uw wijk en in heel de stad Brussel. 
Winterpret en de kerstmarkt animeren het hart van Brussel tijdens de eindejaarsfeesten. 
Het evenement vindt plaats op de Grote Markt van Brussel en rond de Beurs, op het 
Muntplein, op het Sint-Katelijneplein en op de Vismarkt.

In samenwerking met de Munt en het OCMW Brussel, (programma “Een brug tussen twee 
werelden”- zie op pagina 6-7), zullen 3 lyrische concerten worden geörganiseerd. U zal 
de kans hebben om CONTR’AIR te beluisteren en te ontmoeten, zijnde artiesten van de 
Koren en de Academie van de Munt. Het is een uitnodiging om klassieke melodieën en 
zang te ontdekken en te praten met zeer getalenteerde artiesten.

Ook niet te missen, zijn ons jaarlijks feest in circus Bouglione, maar ook de passage van de 
(Grote) Sinterklaas in uw Buurthuizen, alsook de traditionele markten en Kerstmaaltijden.

De winter in het bijzonder, is een heel moeilijke periode voor de minst bedeelden en 
zwaksten onder ons. Zeker nu, herinneren wij u aan het bestaan van het “Isolatieplan”, 
welke het hele jaar door loopt in de Buurthuizen. Via een gratis nummer (0800 35 550), 
kan u zich inschrijven of u laten inschrijven door derden en genieten van een luisterend 
oor en van het bestaande netwerk in uw buurt. 

In 2020, hopen we de organisatie van de Buurthuizen nog verder te ontwikkelen op het 
grondgebied van de stad. Hebt u reeds de mogelijkheid gehad om ons nieuw buurthuis 
Bruyn in Neder-over-Heembeek te ontdekken ? Het is onze uitdrukkelijke wens om zo 
goed mogelijk alle burgers en inwoners van deze gemeente te bereiken.

De Buurthuizen blijven onmisbare spelers, die trachten een aanspreekpunt te zijn voor de 
burgers en inwoners van de Stad.

Ik wens aan jullie allen, een fijn eindejaar.
Tot ziens in een van onze Buurthuizen.    
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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

6CONTR’AIR

BUURTHUIS BRUYN ACTIVITEITEN8 11

12RECEPTEN
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Kan u ons meer 
vertellen over het 
sociaal programma 
“Een brug tussen twee 
werelden “?
 
Het programma werd 
opgestart in 1999 en richt 
zich tot mensen die door 
omstandigheden sociaal, 
economisch of medisch 
gezien kwetsbaar zijn. 
De bedoeling van dit 
programma is om sociale 
banden te creëren of te 
vernieuwen en om aan 
iedereen toegang te 
geven tot cultuur, muziek 
en opera. Tijdens het 
hele seizoen worden er 
activiteiten aangeboden 
die aangepast zijn aan de 
socioculturele context van 
dit doelpubliek.

Zo willen we aan mensen 
die geen toegang hebben 
tot ons theater omwille 
van diverse redenen, de 
gelegenheid geven om te 
genieten van de activiteiten 
die aangeboden worden 
door de Koninklijke 
Muntschouwburg, of ze 
vertrouwd zijn met de 
wereld van de klassieke 
muziek of niet. We willen 
cultuur zo toegankelijk
mogelijk maken.  

Via dit sociaal programma 
proberen we eveneens om 
het ietwat elitaire imago te 
doorbreken dat “klassieke” 
cultuur soms oproept.

Dit doen we door middel 
van 3 grote activiteiten:

-Koorzang, verdeeld over 
18 workshops die zowel 
in de rusthuizen van het 
OCMW als in de Koninklijke 
Muntschouwburg 
plaatsvinden

-Gratis toegang tot de 
voorstellingen

-On kamermuzieken-
sembles de koren van de 
Munt of onze groep solisten 
die zich verplaatsen 
naar de rusthuizen of de 
Buurthuizen. Zo willen 
we aan de mensen die 
zich moeilijk kunnen 
verplaatsen of die andere 
moeilijkheden ondervinden, 
de gelegenheid geven om 
te kunnen genieten van de 
voorstellingen van onze 
artiesten.
 
Welke waren de 
doelstellingen en de 
verwachtingen van zo’n 
samenwerking?
 
De Buurthuizen hadden 
gevraagd om concerten 
bij hen te organiseren. Een 
deel van het publiek van 

de Buurthuizen bezocht 
al regelmatig ons theater 
maar toch was er ook een 
groot deel dat niet in staat 
was om naar onze voorstel-
lingen te komen. Zij hadden 
dus geen toegang tot dit 
soort cultuur. Daarom von-
den we het belangrijk om 
ons te verplaatsen tot bij de 
Buurthuizen om aan meer 
mensen de kans te geven 
om te kunnen genieten van 
deze klassieke concerten.

Hoe bereiden de 
artiesten zich voor 
wanneer ze een 
voostelling geven in 
een Buurthuis, een 
rusthuis of in een 
gevangenis (plaats, 
kader, sfeer, enz.)? Hoe 
voelen ze zich voor zo’n 
optreden?
 
Eerst en vooral is het be-
langrijk om te weten dat de 
organisatie van zo een eve-
nement op aanvraag van de 
artiesten zelf gebeurt. De 
directie van de Koninklijke 
Muntschouwburg legt hen 
deze voorstellingen niet op. 
De artiesten hebben zelf 
de behoefte om dit soort 
concerten te organiseren, 
om dichter bij de mensen 
te komen en om de afstand 
weg te werken die men kan 
voelen wanneer men zich 

PORTRET : MIRJAM ZOMERSTAJN 
De Buurthuizen werken al enkele jaren samen met het 
programma “Een brug tussen twee werelden” dat cultuur 
toegankelijker wil maken via concerten en andere voors-
tellingen.

Myriam Zomerstajn, verantwoordelijke van het program-
ma bij de Koninklijke Muntschouwburg, geeft ons meer 
uitleg.
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op een podium bevindt. 
Het is een andere manier 
om emoties te delen met 
anderen. De impact is di-
recter en de beleving is 
compleet verschillend. Zelfs 
al ken je niets van klas-
sieke muziek, het feit van 
tijdens een voorstelling een 
ensemble te zien dat zich 
volledig geeft, kan niemand 
onverschillig laten. 
 
Wat zijn de voorwaar-
den om te kunnen 
genieten van de acti-
viteiten die voorgesteld 
worden door “Een brug 
tussen twee werelden”?
 
Om te kunnen genieten van 
deze gratis dienst, moet 
men sociale huurder zijn 
(IGO, OCMW, ziekenfonds, 
enz.). We krijgen  mensen 
uit gans Brussel, maar ook 
uit Wallonië en uit Vlaan-
deren over de vloer. Maar 
we hebben ook voordeel-
tarieven voor jongeren. Het 
is ons doel om zo open en 
breed mogelijk te zijn.

Het sociaal programma 
“Een brug tussen 
twee werelden” 

van de Koninklijke 
Muntschouwburg 

organiseert op maandag 
drie zangworkshops in hun 
Ateliers in de Leopoldstraat 

23 te 1000 Brussel :

- Workshop van Stéphane 
Larçon (Franse liedjes) 10u 

tot 12u

- Workshop van Jo 
Lesco (Bô Soley -  

Wereldmuziek) 12u tot 14u

- Workshop van  Stefano 
Poletto (gospel & 

Engelstalige liedjes) 
14u30 tot 16u30

Inschrijven verplicht bij de 
Munt : Mirjam Zomersztajn 

: 02 229 12 50 of 
unpontentredeuxmondes@

lamonnaie.be

Welke zijn jullie pro-
jecten voor de toe-
komst? 

Enerzijds zouden we 
graag verder werken met 
de Buurthuizen en het 
publiek uitnodigen om 
deel te nemen aan onze 
koorworkshops op maan-
dag. Er is geen enkele 
voorkennis nodig, je moet 
enkel graag zingen en 
graag nieuwe dingen ont-
dekken. Anderzijds zouden 
we graag de gelegenheid 
geven  aan dit zelfde pu-
bliek om vaker naar de 
Koninklijke Muntschouw-
burg te komen, zowel voor 
voorstellingen als gewoon 
op bezoek. Het is een heel 
enthousiast publiek dat dy-
namisch en nieuwsgierig is. 
Het is daarom dat we deze 
samenwerking zo lang mo-
gelijk willen verder zetten.

Het ensemble Contr’Air 
biedt dit jaar een heel 
mooi lyrisch programma 
aan : “Sur les chemins de 
l’Orient”, met muziek uit 
het œuvre van Rossini, 
Bizet, Verdi Saint-Saëns, 
Haydn en Fauré. 

De optredens vinden plaats 
in onze Buurthuizen :
 
Nachtegaal : Woensdag 16 
oktober

Millennium : Donderdag 7 
november

Washuis : Dinsdag 12 
november

TER INFO :
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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 zelfred-
zaamheid te stimuleren.
Daarom onthalen, luisteren, ondersteunen, begeleiden, geven raad of oriënteren zij, indien 
nodig de mensen in functie van hun vragen en noden.

CENTRUM / NOORDELIJK DISTRICT

Washuis : maandag van 13u30 tot 16u30 en woensdag van 9u tot 12u
Pijl : donderdag van 9u tot 12u of op afspraak binnen het Buurthuis Millennium
Zuid / Zinnik (in het Buurthuis Zuid) : maandag van 9u tot 12u of op afspraak
Millennium : maandag van 9u tot 12u 
Krakeel : maandag van 9u tot 11u30 en donderdag van 13u tot 16u

LAEKEN/NOH/HAREN

Trefpunt S / Willems : op afspraak vanaf half-oktober
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 : woensdag en vrijdag van 10u tot 13u 

Mogelijkheden voor afspraak in het Buurthuis of per telefoon.

BUURTHUIS BRUYN
Het Buurthuis Bruyn heeft het genoegen u uit te nodigen voor de officiële opening op 
zaterdag 5 oktober om 11u. Deze nieuwe multifunctionele locatie zal tal van nieuwe 
activiteiten en diensten aanbieden aan de inwoners van NEDER-OVER-HEEMBEEK.

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

Het project wat betreft de studiezaal voor universitaire studenten tijdens de 
blokperiodes, blijft bestaan.

UUROOSTER :

MAANDAG : SLUITEN
DINSDAG : 11U30-20U
WOENSDAG : 11U30-20U
DONDERDAG : 11U30-20U
VRIJDAG : 11U30-20U
ZATERDAG : 13U-19U
ZONDAG : SLUITEN

Voor meer informatie, aarzel niet om het Buurthuis Bruyn te contacteren (02 /435 16 91) 
Adres :  Bruynstraat 225, 1120 Brussel
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SLUITINGSDAGEN EINDEJAAR

- De Buurthuizen zullen op maandag 1 en donderdag 15 november gesloten zijn.

- Jaarlijkse vakantie van maandag 23 tot dinsdag 31 december.

- Heropening op donderdag 2 januari 2020.

CULTURELE PARTNERSCHAPPEN
Dankzijn specifieke culturele partnerschappen (met Bozar, Cinéma Palace of via 
de Cultuurkaartjes - Brusselse senioren), stellen de Buurtuizen gratis kaartjes ter 
beschikking van de Brusselse inwoners.

Toegankelijkheid voor de personen :

- die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel (postcodes 1000 - 
1020 - 1120 - 1130)

- die regelmatige gebruikers van een Burthuis zijn

- die minstens 65 jaar zijn en (cultuurkaartjes voor 65-plussers)

BOZAR - 3 CONCERTEN BESCHIKBAAR - INSCHRIJVINGEN IN UWE 
BUURTHUIZEN :

Zaterdag 12 oktober  - Finnish Tango - 20u          
Finland heeft de Argentijnse tango niet alleen overgenomen, maar hem ook een heel 
eigen karakter gegeven. De Finse tango, die in de jaren 1930 is ontstaan, is tot op van-
daag een zeer levendig genre. 

Zondag 1 december - Trio Memento - 11u
Voor dit familieconcert ga je op avontuur met het Trio Memento. Met een viool, cello en 
piano onderneem je een spannende wereldreis, geïnspireerd op Jules Vernes Reis om 
de wereld in 80 dagen.

Zondag 8 december - Angélique Kidjo - 19u        
Zij aan zij met wereldsterren zoals Alicia Keys, Herbie Hancock en Bono heeft Angé-
lique Kidjo wereldwijd muziekfanaten uit hun dak doen gaan.
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WINTERPRET
Van 29 november 2019 tot 5 januari 2020 in het centrum van Brussel.

Winterpret en de kerstmarkt animeren het hart van Brussel tijdens de eindejaarsfeesten. 
Het evenement vindt plaats op de Grote Markt van Brussel en rond de Beurs, op het 
Muntplein, op het Sint-Katelijneplein en op de Vismarkt.

VRIESKOUPLAN
* u lijdt kou door een 
probleem met de 
verwarming ? De gas of 
elektriciteit is afgesloten ?
* u kan de energiefactuur 
niet betalen of u heeft 
moeilijkheden om 
buiten te komen of 
om een voldoende 
kamertemperatuur in uw 
woning te hebben ?
* u zoekt een plaats waar 
u zich kan opwarmen 
en met anderen in een 
gemoedelijke sfeer in 
contact komt en een band 
creëert op sociaal gebied ?

De medewerkers van de 
Buurthuizen staan klaar 
voor u en kunnen u helpen.

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

Blijf niet alleen met je 
vragen !

De Buurthuizen, in 
partnerschap met het 
OCMW en de Stad Brussel, 
maken zich klaar om een 
Vrieskouplan in werking 
te kunnen stellen van 15 
october 2019 tot 31 maart 
2020.

* u bent geïsoleerd en 
wenst ondersteuning 
en regelmatige huisbe-
zoeken ?

0800 35 550
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ENKELE ACTIVITEITEN / TE ONTHOUDEN :
Andere activiteiten zullen voorzien worden in de maanden oktober, november en december. 
Voor meer inlichtingen, gelieve u te informeren in uw Buurthuis.

CENTRUM/NOORDWIJK

Buurthuis Washuis :

FOCUS OP : 
Donderdag 17 oktober : 
Participatieve Keukenworkshop

Woensdag 4 december : 
Sinterklaas

Buurthuis Pijl

FOCUS OP : 
Dinsdag 29 oktober : Het 
Buurthuis viert Halloween ! Met 
snoepjes ! 

Zondag 10 november : « La 
Peste » in het Theater Galeries

Vrijdag 20 december  : 
Kertsmaaltijd met een animatie 
(karaoke) 

Buurthuis Millennium : 

FOCUS OP : 
Vrijdag 18 oktober : Uitstap 
naar Parijs met de groep van de 
alfabetiseringcursussen

Vrijdag 29 november : 
Participatieve Keukenworkshop 
met Marie

Woensdag 4 december : 
Sinterklaas

Buurthuis Krakeel :

FOCUS OP : 
Woensdag 30 oktober :
Halloween maaltijd

Woensdag 13 november :
«La Foir’fouille Querelle» - 
Rommelmarkt + maaltijd

Woensdag 18 december :
Kertsmaaltijd

Buurthuis Zuid/Zinnik : 
FOCUS OP :

Dinsdag 1 october : 
Begeleid bezoek aan Grote Markt 

Donderdag 14 november : 
Sensibilisering : AIDS en 
anticonceptie

Donderdag 21 november :
Vertoning van de film « Women’s 
right » in samenwerking met 
Aflam du Sud. 

Woensdag 18 december : 
Kertmarkt van het Buurthuis Zuid

LAEKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Willems : 

FOCUS OP : 
Vrijdag 25 oktober : 
«Winterwandeling Laken»

Woensdag 4 december : 
Sinterklaas

Donderdag 12 december : 
Kertsmaaltijd - «Delen tussen 
vrouwen»

Buurthuis Haren : 

FOCUS OP : 
Dinsdag 22 oktober : Vertoning 
in Palace Bioscoop

Donderdag 31 oktober : 
Uitstap in een  in het kader van 
Halloween 

Donderdag 8 december : 
Kertsmaaltijd : een gezellige 
maaltijd te delen

Buurthuis Mellery : 

FOCUS OP : 
Dinsdag 22 oktober : Soep van 
het Buurthuis

Dinsdag 5 november : Gezellige 
maaltijd in het kader van 
Halloween

Dinsdag 17 december : 
Kertsmaaltijd

Buurthuis Model : 

FOCUS OP : 
Donderdag 3 oktober : Theater 
Galeries : «Trois Hommes et un 
couffin»

Donderdag 21 november : 
Bezoek aan het MIMA museum 
(Belvue). Tentoonstelling 
«OBSESSION»

Donderdag 5 december : 
Sinterklaas met de kinderen uit 
Modelwijk

Vrijdag 20 december : 
Kerstmaaltijd

Buurthuis Nachtegaal : 
 
FOCUS OP : 
Dinsdag 8 oktober : Uitstap naar 
Breda 

Donderdag 31 oktober : 
Halloweenstoet van NOH, koude 
rillingen en snoepjes !

Donderdag 19 december : 
Kerstmarkt van Rijsel 
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INGREDIËNTEN

• 850 g hoevepompoen
• 1 eetlepel olijfolie
• 1 grote ui, fijngesnipperd
• 2 hoeveappels, middelgroot 

(Boskoop of Jonagold), geschild 
en ontdaan v/h klokhuis

• 1,5 l groentebouillon
• 1 theelepel currypoeder
• koriander
• toast
• peper en zout

CULINAIRE WORKSHOP: ONZE RECEPTEN VOOR JOU!

INGREDIËNTEN

• 10 plakjes bladerdeeg
• 150 g choco
• bloemsuiker  
• 50 g chocoladedruppels

RECEPT

Verwarm je oven voor op 180 ° C.

Neem een grote bakplaat en 
bekleed met bakpapier. Leg er de 
helft van de bladerdeegplakjes 
op zodat ze elkaar overlappen: 
bovenaan 1 plakje en dan 4 plakjes 
onderaan zodat je er de vorm van 
een kerstboom in kan uitsnijden.

Smeer er de choco tussen en leg 
er de rest van het bladerdeeg op, 
je kan een beetje puzzelen door 
met restjes bladerdeeg de stam te 
maken.

Snijd repen voor de takken en geef 
ze een twist. Duw hier en daar 
chocoladedruppels op de kerstboom 
(vooral op de stam) en schuif de 
bakplaat in een voorverwarmde 
oven van 180°C en bak 25 minuten 
of tot de kerstboom mooi goudbruin 
gebakken is.

Haal uit de oven, strooi er nog wat 
bloemsuiker over en serveer meteen.

Gerelateerde

RECEPT

Versnipper de ui en bak ze in olijfolie 
in een grote pot.

Snijd de pompoen in kleine blokjes 

en voeg toe aan de ui. Laat even 
stoven op een middelhoog vuur.
Snijd de appels in blokjes en voeg 
toe. Laat opnieuw even stoven.

Voeg de curry toe en roer goed door. 
Giet er de bouillon bij en laat alles 30 
min. zachtjes koken.

Mix de soep en voeg wat water bij 
als ze te dik is. Breng op smaak 
met peper en zout en laat nog even 
doorkoken.

Werk af met koriander en toast.

POMPOENSOEP MET APPEL EN CURRY

KERSTBOOM MET CHOCO
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