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Philippe CLOSE 
Voorzitter

EDITO

Geachte vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen, 

Het tweede kwartaal komt eraan en dit kondigt ook de komst van de herfst aan. Ons dagelijks 
leven wordt al meer dan een jaar beheerst door een ongekende gezondheidscrisis die onze 
gewoonten verstoort en onze contacten en ontmoetingen beperkt.

De Buurthuizen blijven in de frontlinie optreden om isolement en eenzaamheid te doorbreken. 
Gedurende het hele jaar voeren onze teams verschillende acties uit. Bijna 500 geregistreerde 
personen genieten van onze steun. Na een eerste contact in januari hebben we zeepjes en briefjes 
met een lieve boodschap uitgedeeld in het kader van Valentijnsdag. In maart werden unieke 
gedichten verstuurd, geschreven door onze teams en door leerlingen van scholen van de Stad 
Brussel. Het was de gelegenheid om de harde realiteit even opzij te zetten en te ontsnappen naar 
de wereld van het geschreven woord. In 2021 gaan we door met het helpen van al diegenen die 
te maken hebben met isolement en eenzaamheid.

Ondanks de gezondheidscrisis openen we twee nieuwe Buurthuizen in Laken (1020). Begin april 
zullen de Buurthuizen van de wijk Rotonde (op een steenworp van het Atomium) en Léopold (in 
het centrum van de Prins Léopoldsquare) dagelijks open zijn. Er zullen diverse activiteiten en 
diensten in open lucht worden aangeboden (blz. 9). Raadpleeg zeker ook de activiteiten voor 
senioren van de vzw les Petits Débrouillards (zie pagina 8).

De vaccinatiecampagne is een belangrijk element om uit de huidige crisis te geraken. Maart viel 
samen met het begin van fase 1B, waarbij personen van 65 jaar en ouder gevaccineerd worden. 
Kunt u zich moeilijk verplaatsen ? Heeft u mobiliteitsproblemen ? De senioren (65+) van de Stad 
Brussel kunnen gebruik maken van een specifiek systeem om naar de vaccinatiecentra en terug 
naar huis te gaan.
U kunt zich nu al inschrijven via de Buurthuizen : 0800 35 550 (gratis nummer van maandag tot 
donderdag van 8u30 tot 17u en vrijdag van 8u30 tot 16u30). Wie zich inschrijft, krijgt taxivouchers 
(2 retourtickets) om gratis naar een vaccinatiecentrum te gaan. Op het moment van schrijven 
hebben al bijna 700 mensen van deze vouchers gebruik gemaakt.

De Buurthuizen blijven de eerstelijnsactoren die hulp bieden aan de bewoners van onze wijken.

Er zijn verschillende diensten actief : boodschappendiensten (blz. 7), sociale diensten (blz. 10), 
verdeling van maskers (blz. 10) en contact via ons gratis nummer 0800 35 550.

Ik herhaal nogmaals dat wij door de regels en de gezondheidsmaatregelen na te leven, spoedig 
uit deze crisis zullen geraken. 

Ik wens aan iedereen een mooi begin van de lente en ik hoop jullie snel te ontmoeten in 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

6SOLIDARITEITSPROJECTEN

A

NIEUWE BUURTHUIZEN7 9

10VOORGESTELDE DIENSTEN

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN
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SOLIDARITEITSPROJECTEN
Valentijnsdag
Om de dynamiek van het «Open When»-project voort te zetten en de band met de personen die 
ingeschreven zijn in het Plan Isolement te onderhouden, staan er in het nieuwe jaar een reeks nieuwe 
acties gepland. 

De acties zullen gevarieerd zijn en in verband staan met bepaalde tijden van het jaar en internationale 
dagen.

Ter gelegenheid van Valentijnsdag hebben wij «boodschappen recht uit het hart» achtergelaten in de 
brievenbus van geïsoleerde mensen. Een briefje met een lieve boodschap, een kleine attentie, een beetje 
liefde!

Project poëzie
21 maart is uitgeroepen tot Wereldpoëziedag. Het doel van deze dag is om mensen wereldwijd aan te 
moedigen om poëzie te lezen, te schrijven, te publiceren en te onderwijzen en «nationale, regionale en 
internationale poëziebewegingen nieuwe erkenning en impulsen te geven».

Voor deze gelegenheid hebben de Buurthuizen in samenwerking met de leerlingen van de 
multidisciplinaire toneelopleiding en de lagere school van de school Congrès-Dachsbeck gewerkt 
rond het thema van het gedicht. Zij ontdekten hoe het gedicht was opgebouwd, speelden met rijm en 
herhalingen, en creëerden vervolgens hun eigen gedichten gebaseerd op schilderijen van Claude Monet, 
René Magritte of Vincent Van Gogh.
Het was eveneens de gelegenheid om deze kunstenaars te ontdekken en om de artiest die in hen 
sluimerde naar boven te halen.
Dankzij het kunstenaarscollectief Khaos.corp konden wij onze gebruikers de mogelijkheid bieden deze 
kunst te ontdekken en hen een moment van rust bieden in deze moeilijke periode.
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De Buurthuizen hebben vanaf het begin van de insluitingsperiode een pendeldienst opgezet om de 
meest geïsoleerde, kwetsbare of simpelweg niet-mobiele mensen te helpen om hun boodschappen te 
doen. Ook na de nieuwe overheidsmaatregelen leek het nog steeds nuttig en belangrijk om deze dienst 
gratis te blijven aanbieden.

PENDELDIENST 

Een team vrijwilligers doet 
boodschappen voor 
personen in moeilijkheden die 
op het grondgebied van de Stad 
Brussel wonen. 2 tot 3 maal per 
week winkelen ze bij verchillende 
handelaars.

Eens alle aankopen zijn verza-
meld, worden ze rechtstreeks 
door onze medewerkers aan
huis geleverd.

HULP NODIG ?

VOORWAARDEN :
- Inwoners van de Stad Brussel (1000-1020-1120-1130)
- voor de mensen die gëisoleerd zijn en/of moeilijkheden hebben om zich te
verplaatsen

WERKWIJZE :
- Vooraf inschrijven via het groene nummer 0800 35 550, uw maatschappelijk assistent
of per mail via info@lmdq.be
- Opmaken van uw boodschappenlijst op basis van ons modeldocument
- De boodschappen worden gedaan op basis van uw lijst
- Levering aan uw voordeur door onze medewerkers, volgens de organisatie van leveringsrondes
(tijdens de week)
- Betaling via het overschrijvingsformulier dat u ontvang bij uw boodschappen

CONTACT :
Bel de maatschappelijk assistent van uw Buurthuis of het groene nummer
0800 35 550 – Mail naar info@lmdq.be



8

1. Uitstap naar Dinant en 
Hastière, Domaine des Sorbiers

Dinsdag 4 mei

8 uur : Vertrek van het 
Bockstaelplein
12u30 : Lunch in hotel Les 
Sorbiers in Hastière

Middag :

Conferentie met projectie door 
de voorzitter van de Cercle des 
naturalistes de la région
Xavier Coumans «Geologie en 
biodiversiteit in de regio van de 
Haute-Meuse”.

2. Twee verblijven van 5 dagen
in samenwerking met AEP-
Senior Department.

A/ Verblijft aan de Belgische 
kust, in De Panne.

Van 28 juni tot 2 juli

Hotel Maxim, driesterrenhotel,
Nieuwpoortlaan, 42, 8660 De 
Panne.

Prijs tweepersoonskamer 590€
Prijs eenpersoonskamer 650€
Aantal: maximaal 35 personen

Programma : Natuur en 
ontdekking aan zee

Dinsdag 29 juni :

Bustocht naar Nausicaa 
(rondleiding in het nieuwe 
diepzeegedeelte), lunch ter 
plaatse en ‘s middags bezoek aan 
Boulogne-sur-Mer.

Woensdag 30 juni :

Vrije ochtend, ‘s namiddags 
begeleide wandeling in de duinen 
naar het natuurcentrum De
Nachtegaal.

B/ Verblijf in Hastière - 
Maasvallei

Van 21 juni tot 25 juni 2021

Reis met de bus vanuit Brussel.

Meer informatie :

Nicole Malengreau 
0476/50 20 49 

of 
malengreaunicole@gmail.com

Registraties

www.lespetitsdebrouillards.be 
espace évènement, excursions.

ACTIVITEITEN VAN HET DEPARTEMENT SENIOREN 
SOYONS CURIEUX VAN DE PETITS DÉBROUILLARDS

Hotel Les Sorbiers rue des 
Sorbiers 241,5543 Heer

Prijs dubbele kamer 795€.
Prijs eenpersoonskamer 945€.
Aantal: minimaal 35 personen
Een tweede tweetalige gids 
is voorzien bij meer dan 20 
personen.

Programma :

Maandag 21 juni :

Vertrek om 9u vanaf de 
Versailleslaan in 1020 Brussel. 
Rondleiding door het Kasteel 
van Annevoie en de tuinen. 
Lunch. Begeleid bezoek aan 
het Kasteel Freyer. Vertrek naar 
Hotel Les Sorbiers in de late 
namiddag en installatie in de 
kamers.

Dinsdag 22 juni :

Vertrek per bus naar de Villa 
1900 voor een historische 
diavoorstelling Waulsort Belle 
époque. Wandeling van 4 km 
naar de Villa langs de ravel 
voor de amateurs. Vegetarische 
lunch.
Rondleiding door de Villa en 
Waulsort. Pianoconcert door 
de stemmer van de Koningin 
Elisabethwedstrijd. Terug naar 
het hotel.

Woensdag 23 juni :

Vrije halve dag en rondleiding 
in kleine groep op het eiland 
Androssart tegenover de
Sorbiers.

Donderdag 24 juni :

Vertrek per bus naar 
Hastière, wandeling met 
gids ter ontdekking van de 
stuwdammen bij de sluis en de 
kalksteen van Tuff.
Lunch. Bezoek aan de abdijkerk 
en omgeving, alsook aan de 
Merovingische crypte. Bezoek 
aan het Maison du patrimoine. 
Vrije tijd en terugkeer naar het 
hotel.

Vrijdag 25 juni :

Vertrek per bus. Bezoek aan 
de fokkerij Coq des prés Vallée 
de l’Hermeton 151 in Hastière. 
Bezoek aan het wijndomein 
van Château de Bioul. 
Lunch. Rondleiding door het 
kasteelmuseum en de tuinen. 
Wijnproeverij en terugkeer naar 
Brussel.

De prijs is inclusief : 

- Verblijf in tweepersoons- of 
eenpersoonskamers.
- Volpension zonder drankjes op 
kosten van de klant.
- Vervoer per bus vanuit Brussel.
- het programma hieronder 
(onder voorbehoud van Covid-
maatregelen).
- gratis parkeren bij het hotel.

In de prijs is niet inbegrepen :

- drankjes en wijn aan tafel.
- annuleringsverzekering
- ziekte-/
hospitalisatieverzekering.
- eventuele kosten in verband 
met tijdens de bezetting 
veroorzaakte schade, die aan de 
klant in rekening zullen worden 
gebracht.
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Twee nieuwe Buurthuizen openen hun deuren in Laken : het Buurthuis Rotonde en het Buurthuis Leopold.
 
Deze nieuwe ruimten zullen de inwoners van Laken nieuwe activiteiten en nieuwe diensten kunnen aan-
bieden. 

NIEUWE BUURTHUIZEN

Wij bieden u enkele buitenactiviteiten aan met inachtneming van de geldende gezondheidsrichtlijnen.  

Balad’Papote :

Wil je een wandeling maken terwijl je kletst met andere mensen? Kom elke dinsdag en donderdag om 
13.30 uur bij ons langs om te genieten van de frisse lucht in de Lakense parken.  
Gratis - registratie vereist.
Trefpunt bij het Buurthuis Rotonde

Petanque - Mölkky - Kubb :

Zin in een uitdagend partijtje petanque of wil je het spelletje kegels uit het Noorden ontdekken? Kom vrij-
dag om 10 uur naar het Buurthuis Leopold voor een leuke buitenactiviteit. 
Gratis - registratie vereist. 

Qi gong :

Kom elke dinsdag van 10u15 tot 11u15 naar Buurthuis Leopold waar Elena een warming-up aanbiedt voor 
het volledige lichaam, gevolgd door een reeks strek-, draai- en ontspannende oefeningen. 
1 € - bij inschrijving.

Tentoonstelling in het Centre Culturel Jacques Franck :
 
«Vos murs ne nous empêcheront pas» op 14 april om 14u. 
Gratis - registratie vereist. 

Andere activiteiten : Initiatie tot improvisatie, stadswandelingen, ... 

Voor alle informatie en inschrijvingen kunt u telefonisch contact met ons opnemen of ons ter plaatse 
komen bezoeken :

Buurthuis Leopold : Leopoldsquare - 1020 Brussel - 0490 47 67 02 - 0490 47 67 53
(in het midden van de square).

Buurthuis Rotonde : Eeuwfeestlaan - Sint-lambertusplein - 1020 Brussel - 0490 47 67 02 - 0490 47 67 53
 
We kijken ernaar uit om u daar te ontmoeten.
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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 donderdag van 13u tot 17u
Washuis : Maandag van 13u30 tot 16u30 en op woensdag van 9u tot 12u
Pijl : Dinsdag van 9u tot 12u en donderdag van 13u tot 16u op afspraak
Zuid/Zinnik : (in het Buurthuis Zuid) Donderdag van 9u tot 12u of op afspraak
Millennium : Maandag van 9u tot 12u
Noord-oost : Om de andere woensdag (9u tot 12u) (op afspraak)
Krakeel : Maandag van 9u tot 11u30 en donderdag van 13u tot 16u

LAKEN/NOH/HAREN

Bockstael - Willems : (naar de Buurthuis Willems) dinsdag en donderdag op afspraak
Haren : Elke andere woensdag van 9u tot 12u op afspraak
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.

VERDELING VAN MONDMASKERS
De Stad Brussel zal in januari 2021 opnieuw maskers uitdelen :

U zowel voor uzelf als voor de mensen onder uw dak een masker. Ga met uw identiteitskaart naar één 
van de 18 geopende Buurthuizen : Anneessens, Bruyn, Washuis, Bockstael, Haren, Marollia, Mellery, Zuid, 
Millenium, Model, Noord-Oost, Krakeel, Nachtegaal, Secretariaat van de Buurthuizen.

Opgelet : de Buurthuizen Borgval, Pijl, Zinnik en Willems maken geen deel uit van het distributienetwerk 
voor maskers. Om het Buurthuis bij u in de buurt te vinden : zie pagina’s 4-5.

De Buurthuizen zijn open, maar het is altijd beter om te bellen voordat u komt. Op vrijdag zijn de
Buurthuizen om 16u30 gesloten.

Het gratis nummer van de Buurthuizen blijft open :
0800 35 550

SOEPVERDELING
De Buurthuizen Mellery, Nachtegaal, Borgval en Haren bieden hun 
gebruikers wekelijks afhaalsoepen aan.
Na de tweede “lockdown” op het einde van het jaar en de sluiting 
van de sociale cafetaria’s en andere activiteiten, zijn verschillende
Buurthuizen begonnen met het aanbieden van afhaalsoepen.

Het idee is niet enkel om verbonden te blijven met elke gebruiker,
maar ook om seizoensgebonden producten of originele recepten aan
te bieden en te laten ontdekken. Dank aan de teams voor de heerlijke
bereidingen die een glimlach op de gezichten van ons publiek
toveren en hun harten verwarmen.
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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.

HITTEGOLFPLAN

De senioren (65-plussers) van de Stad Brussel kunnen vervoer naar een vaccinatiecentrum krijgen in het kader 
van de komende vaccinaties tegen het coronavirus (Covid-19). U kan zich alvast inschrijven via het gratis num-
mer 0800 35 550.

U kan zich moeilijk verplaatsen? U heeft een beperkte mobiliteit? Schrijf u dan alvast in via de Buurthuizen :

0800 35 550 (maandag tot en met donderdag van 8u30 tot 17u en vrijdag van 8u30 tot 16u30)
De Buurthuizen zullen u daarna taxicheques opsturen. U reserveert dan zelf uw taxi en kan de gekregen 
taxicheques gebruiken om naar de Brusselse vaccinatiecentra te gaan.

VERVOER NAAR EEN VACCINATIECENTRUM VOOR 
65-PLUSSERS
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VOORKOM DAT UW WATER-, 

GAS- OF ELEKTRICITEITS- 

TOEVOER WORDT AFGESLOTEN.

ER IS HULP BESCHIKBAAR!

Met steun van  
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

en Leefmilieu Brussel

Een project van de 
Federatie van de 
Maatschappelijke 
Diensten

Verantwoordelijke uitgever   
Céline Nieuwenhuys, Federatie van 

de Maatschappelijke Diensten,  
Gheudestraat 49, 1070 Brussel 02

/2
02

1

RISICO OP AFSLUITING EN/OF BIJKOMENDE KOSTEN
BEHOUDENS VERLENGING VAN DE HUIDIGE MAATREGELEN (LAATSTE UPDATE OP 02/02/2021)

DOE NAVRAAG OVER JOUW SITUATIE

OCMW VAN JOUW GEMEENTE
INFOR GAZELEC

Heb je vragen? Hulp nodig?
Bel het gratis nummer voor social e begeleiding: 0800 35 243

02 209 21 90 - info@gazelec.infoGRATIS
cutt.ly/CPAS-OCMW


