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Philippe CLOSE 
Voorzitter

EDITO

Enkele maanden geleden brak de COVID-19-pandemie uit, wat onze dagelijkse gewoonten 
grondig wijzigde. Ondertussen worden geleidelijk aan meer en meer exitmaatregelen 
ingevoerd die tot nieuwe situaties leiden. Een goed moment  om even te verduidelijken hoe 
de politie, het OCMW, de handelszaken, de scholen en overige sectoren hun activiteiten 
zullen hervatten, rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen. Want ook 
de Buurhuizen namen de draad weer op en openden sinds begin juni opnieuw hun deuren 
voor het publiek. 

Allereerst bedank ik graag alle teams van de Buurthuizen van de Stad Brussel voor de 
initiatieven die ze namen in de periode van de inperkingsmaatregelen. Hierdoor konden 
we de meest geïsoleerde en kwetsbare personen blijven helpen. Het contact met ons 
publiek bleef behouden via de telefoonpermanentie van de maatschappelijk assistenten, 
het systeem van boodschappenbedeling, een praatgroep via Whatsapp, online cursussen 
en animaties of zelfs dagelijks telefonisch contact met begunstigden.

Daarnaast hebben vaste medewerkers en vrijwilligers zich ook ingezet om 
beschermingsjassen te vervaardigen en taart te bakken voor ons ziekhuispersoneel. 
Sommigen stelden zich zelfs spontaan kandidaat om vrijwillig te gaan helpen op anderen 
openbare diensten en in de rusthuizen van het OCMW. 

Vanaf 2 mei zorgde het merendeel van de medewerkers van de Buurthuizen voor de 
verdeling van mondmaskers aan alle inwoners van de gemeente. Dankzij de uitzonderlijke 
gemeenschapswerking van de Buurthuizen werden duizenden maskers verspreid aan 
onze bevolking (zie p. 6-8). 

Ons activiteiten en onze werking moeten opnieuw bekeken worden, zodat het publiek 
ervan kan blijven genieten met respect voor de opgelegde gezondheidsmaatregelen.

Ik kan het niet genoeg benadrukken: dankzij al deze inspanningen en dankzij het respect 
dat wij tonen voor het publiek door veilig en voorzichtig te werken, zullen we uit deze 
gezondheidscrisis raken.

De animatoren deden hun uiterste best om u voor de zomermaanden zoveel mogelijk 
recreatie- en ontspanningsactiviteiten aan te bieden (zie p. 12).

Verder besliste de Gemeenteraad begin juni dat de dienst senioren van de Stad definitief 
wordt overgenomen door de Buurhuizen. De dienstverlening aan senioren wordt 
gegroepeerd om betere hulp en een groter aanbod aan activiteiten aan te bieden aan de 
talrijke senioren in onze gemeente. 
Wij stellen binnenkort graag ons ambitieus seniorenbeleid aan u voor.  

Ondertussen blijven preventie en voorzichtigheid geboden om deze crisis te overwinnen.

Heel veel leesplezier met het Flashke!

Zorg goed voor uzelf en de anderen!
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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

6VERDELING VAN MONDMASKERS

PENDELDIENST STEUN VOOR DE ZIEKENHUIZEN7 8

10LOCKDOWN : GETUIGENISSEN
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COVID 19 : ONZE ACTIES

TWEEDE VERDELING VAN HERBRUIKBARE MONDMASKERS.

Vanaf maandag 22 juni 2020 ontvangt u zowel voor uzelf als voor de mensen onder uw 
dak een masker. Ga met uw identiteitskaart naar één van de 14 geopende Buurthuizen 
: Anneessens, Bruyn, Washuis, Trefpunt Lips, 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.  Le numéro vert des Maisons de Quartier reste 
accessible : 0800 35 550. 

Verklaringen over het distributienetwerk voor maskers : 
www.bruxelles.be/mondmaskers
Informatie Coronavirus Covid-19 : https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://coronavirus.brussels/

Sinds 4 mei is het dragen van een masker dat de mond en neus bedekt verplicht op 
het openbaar vervoer voor reizigers ouder dan twaalf jaar, op het werk als fysiek 
afstand houden niet mogelijk is, of op school voor de personeelsleden en voor 
kinderen ouder dan twaalf jaar. Het dragen van een masker wordt ook aangeraden in 
de openbare ruimte als fysiek afstand houden niet gegarandeerd is.

Sinds 2 mei verzorgden de Buurhuizen een deel van de verdeling van mondmaskers 
aan de bewoners (in samenwerking met de Stad Brussel en met steun van het OCMW) 
zodat een zo groot mogelijk publiek zich kon beschermen tegen de verspreiding van 
het virus. 

Op dit ogenblik werden al ruim 80.000 maskers verdeeld. Een deel hiervan werd door 
de bewoners zelf opgehaald in de Buurthuizen. Bij ongeveer 8.000 personen van 65 
jaar en ouder werden de maskers op aanvraag thuis bezorgd.

VERDELING VAN MONDMASKERS
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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 
COLRUYT de Wand, waar samen met het winkelpersoneel een snelle toegang is 
voorzien. 

Eens alle aankopen zijn verzameld, 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 leve-
ringsrondes (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

Van bij de start van de inperkingsmaatregelen hebben de Buurthuizen een Shopping 
Shuttle georganiseerd voor de meest geïsoleerde of kwetsbare personen of voor wie 
zelf niet naar de winkel kan.

PENDELDIENST
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STEUN AAN HET ZIEKENHUISPERSONEEL

De Buurthuizen ondersteunden ook de Brusselse openbare ziekenhuizen van het 
Iris-netwerk. 
Zo werden in naaiateliers en onder impuls van vrijwilligers beschermingsjassen 
vervaardigd. Ook werden gebakjes geleverd om de medische teams te bedanken die in 
de frontlinie staan tijdens deze crisis.

Er werd steun verleend aan UMC Sint-Pieter, Bordet, Universitair KinderZiekenhuis 
Koningin Fabiola (UKZKF) maar ook aan het Militair Hospitaal (NOH).

8

De Buurthuizen organiseerden in samenwerking met vzw Picol openluchtconcerten in 
Buurthuis Mellery. Zo konden de (vaak al wat oudere) buurtbewoners in een muzikale 
sfeer genieten en even de coronacrisis vergeten. 

In samenwerking met het programma ”Een brug tussen twee werelden” van De Munt 
kwam gitarist Cédric De Lièvre in Buurthuizen Nachtegaal en Mellery twee participa-
tieve concerten geven met de grootste hits uit het Franse chanson.

OPENLUCHTCONCERTEN
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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

PARC BRUYN : OPENING
PARK BRUYN, VOLLEDIG INGERICHT DOOR HET OCMW, OPENT IN JULI

De oprichting van het park 
is een project dat opgestart 
werd in 2015 en dat 
bewoners, veldwerkers en 
verschillende diensten van 
het OCMW verenigd heeft 
in de uitwerking ervan. 
Binnenkort is het zover en 
opent park Bruyn in Neder-
Over-Heembeek zijn deuren 
voor het publiek. Het is de 
allereerste groene ruimte 
die volledig werd ingericht 
door het OCMW. Door de 
gezondheidscrisis vindt de 
officiële inhuldiging pas 
plaats na de zomervakantie, 
maar het park is al vanaf 
juli toegankelijk voor het 
publiek.  

Hoewel de coronacrisis de 
vakantieplannen van heel 
wat mensen beïnvloedt, 
kunnen ze nu vlak bij huis 
in een prachtig natuurlijk 
kader genieten van 
de zomer. En wat een 
kader! Het park heeft een 

oppervlakte van om en 
bij de 20.000 m2 groene 
ruimte en is gelegen 
achter de woningen 
van de Bruynstraat. De 
trampoline, de klimmuur, 
de groentetuin, het 
omnisportterrein, het 
educatief parcours, de 
picknicktafels en de 
fitnesstoestellen maken van 
Park Bruyn een ideale plek 
om te ontspannen.

“Als architect / beheerder 
raak je snel gehecht aan 
je projecten. Dit project 

ligt me nauw aan het 
hart, je krijgt immers niet 

vaak de kans om een 
park van zo een omvang 
te verwezenlijken. Het 
braakliggend terrein 

kreeg beetje bij beetje 
vorm … Hopelijk zijn de 

buurtbewoners er blij mee, 
want al die inspanningen 
deden we speciaal voor 

hen”

aldus Angélique Knop, 
architecte op het 
departement Werken en 
beheerder van het project. 

Project voltooid
Het project werd voltooid 
dankzij de uitstekende 
samenwerking tussen 
het departement 
Eigendommen, het 
departement Werken, de 
IDPB, het DCO, de dienst 
Juridische Zaken en de 
Buurthuizen. 

Ga zeker eens wandelen 
in het park als je in Neder-
Over-Heembeek bent !
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Buurthuis Washuis verzamelde tijdens de periode van de inperkingsmaatregelen getuigenissen van 
begunstigden. Zij beschreven hoe ze deze periode van opgelegde quarantaine beleefden. Vanuit 
hun ‘kot’ vertelden ze ons aan de telefoon hun verhaal. Sommigen van hen kwamen zelfs een handje 
toesteken om beschermingsmaskers te maken die later op grote schaal werden verspreid.

Lees hieronder hun verhaal. 

“IN QUARANTAINE”: GETUIGENISSEN

Ghalia en Bouchra : “Wij konden niet passief blijven tijdens deze crisis, wij moesten iets doen. De 
maatschappelijk assistente van ons Buurthuis stelde voor om mondmaskers te naaien. We konden zelfs 
stikmachines lenen om thuis te werken. We hadden geen moeite om  opnieuw langs te gaan in het 
Buurthuis, met naleving van de fysieke afstandsregels. Het deed zelfs deugd om weer even van huis weg 
te zijn. Buurthuis Washuis heeft ons warm ontvangen. Het is voor ons een tweede thuis, een tweede 
familie.“

Bouchra : “Ik heb vier kinderen tussen 12 en 21 jaar. Toen zij hoorden dat ik buitenshuis maskers zou gaan 
stikken, hebben ze mij echt aangemoedigd. Wij willen hen het goede voorbeeld geven. Ik woon vlakbij 
het Justitiepaleis maar ga naar Buurthuis Anneessens want ik voel me daar goed. Ik voel me nuttig en 
vind het fijn om anderen een plezier te doen en te kunnen helpen.”

Ghalia : “Nog voor het Buurthuis me contacteerde, was ik thuis al gestart met maskers naaien. Met restjes 
stof, gerecupereerde elastiekjes …Die maskers verdeelde ik onder mijn collega’s. Later ontvingen we al 
het nodige materiaal – stof, elastieken, … – om grote hoeveelheden maskers te vervaardigen. In het begin 
ging ik twee keer per week naar het Buurthuis, later zelfs vier keer per week. En ik blijf er langsgaan. Het 
doet echt deugd om me nuttig te voelen.”

Leila (fictieve voornaam): “Deze periode was voor mij heel moeilijk. Ik heb 4 kinderen waarvan eentje 
met meervoudige beperkingen en ik woon in een kleine flat zonder balkon of tuin. We hebben geen 
computer thuis en ik spreek bijna geen Frans. Ik ben dan ook heel blij dat ik een alfabetiseringscursus kan 
volgen in het Buurthuis. Mijn kinderen begeleiden bij hun huiswerk is een hele opgave. Gelukkig zijn twee 
van hen erg autonome en goede leerlingen. Mijn man, die tijdelijk werkloos was, heeft me erg geholpen 
in het huishouden. Het Buurthuis ging tijdens de quarantaine door met lesgeven vanop afstand. Ik wil de 
socio-culturele contactpersonen dan ook graag hartelijk bedanken voor hun inzet, hun  telefoontjes en 
hun vriendelijkheid. Hopelijk verdwijnt de pandemie gauw en kunnen we het normale leven snel opnieuw 
opnemen. Ik was zo bang voor het virus dat ik besloot om mijn twee jongste en meest kwetsbare 
kinderen thuis te houden. De quarantaine deed me beseffen dat ik geluk heb gezond te zijn.”

10

Roland: “Het was een vreemde periode. Nog nooit was het zo leeg en rustig in het stadscentrum. De lucht 
was ook zuiverder. Ik zag op de tv zelfs verrassende beelden van dieren die vrij rondliepen op de weg. Het 
voelde aan als een oproep om de natuur en de dieren te respecteren. 
Doordat we niemand mochten knuffelen, voelde ik mij wel leeg vanbinnen. Ik heb vaak gedacht aan 
iedereen die tijdens deze periode iemand heeft verloren en zelfs geen afscheid heeft kunnen nemen… Of 
aan iedereen die ‘opgesloten’ zat in kleine appartementjes zonder balkon of tuin …”.



11

Nelly (fictieve voornaam) :  “Voor mij was de quarantaine als een tijdbom. Ik ben heel actief en heb 
het echt nodig om te bewegen en met mensen te praten. Ik ben graag in gezelschap en hou ervan om 
met anderen van gedachten te wisselen. Ik ga onder andere naar het Buurthuis om de cursussen zachte 
gymnastiek te volgen. Dat helpt me om evenwichtig te blijven. 

Bij het begin van de quarantaine wist ik echt niet hoe ik het zou volhouden. Ik ben alleenstaand en mijn 
twee kinderen wonen in Frankrijk. Ik was echt bang dat ik uitgeblust zou raken door niets te doen. Gelukkig 
kon ik de cursussen van het Buurthuis blijven volgen via videoconferentie. 

Elke dag kon ik relaxatie- rek- en strekoefeningen doen. Ik ben blij met mijn smartphone en 
internetverbinding. Niet iedereen heeft die luxe...  
Zo kon ik mijn stress en angst gelukkig de baas. Ik kijk er echt naar uit om iedereen uit de groep en het 
team van het Buurthuis terug te zien.”

Zeyneb: “Ik ben weduwe. Mijn man is enkele jaren geleden overleden. Ik heb geen kinderen en mijn 
familie woont in het buitenland. De regels van de quarantaine heb ik erg strikt nageleefd, want ik was erg 
bang om besmet te raken met het coronavirus.

Ik ging maar één keer om de twee weken de deur uit om boodschappen te doen. Toen ik hoorde dat een 
kennis uit de buurt overleden was aan COVID-19 was ik erg geschrokken… Sindsdien ben ik nog banger. Ik 
draag nu ook plastieken handschoenen en wil het openbaar vervoer niet nemen. Verschillende jongeren 
uit de buurt hebben hun hulp aangeboden om boodschappen te doen. Hartelijk bedankt daarvoor! Ik 
bleef tijdens quarantaine wel Franse les volgen via videoconferentie. En ik belde af en toe vrienden om te 
vragen hoe het ging. Ook las ik veel Spaanse boeken en luisterde ik naar Franse conversaties.

Af en toe probeerde ik wat te sporten, wat ik heb suikerziekte, en ik hield mij strikt aan mij dieet. Ik kijk 
er echt naar uit om mijn vrienden van het Buurthuis en mijn buren terug te zien. En om feest te vieren of 
uitgenodigd te worden op een doopfeest. Of een groepsreis maken naar de zee!
Deze periode liet me toe wat rustiger en serener te leven. En ik heb veel gebeden voor alle mensen 
rondom mij.”
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ENKELE ACTIVITEITEN / TE ONTHOUDEN :
Andere activiteiten zullen voorzien worden in de maanden juli, augustus en september.
Voor meer inlichtingen, gelieve u te informeren in uw Buurthuis.

CENTRUM/NOORDWIJK

Buurthuis Millennium : 

FOCUS OP : 
Dinsdag 7 juli : Uitstap naar  
Meise

Vrijdag 17 juli : Uitstap naar 
Oostende

Dinsdag 18 augustus : 
Activiteiten ouders-kinderen in 
het Atomium 

Buurthuis Zuid : 

FOCUS OP : 
Donderdag 16 juli : Uitstap naar 
Oostende

Donderdag 30 juli :  Uitstap naar 
het Domein Drie Fonteinen

Donderdag 6 augustus : 
Sportiefpad bij het Atomium

Buurthuizen Anneessens en 
Zinnik : 

FOCUS OP :
Maandag 6 juli: Wandeling in het 
Zoniënwoud

Van maandag 10 augustus tot 
23 augustus  :  Zomerkamp in 
Oostende

Maandag 21 september : 
Herstarten van de lessen en de 
activiteiten

Buurthuis Marollia :

FOCUS OP :
Donderdag 23 juli : Uitstap naar 
Rijsel

Donderdag 6 augustus : Uitstap 
naar Oostende

Dinsdag 25 augustus : Uitstap 

LAKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Haren : 

FOCUS OP : 
Donderdag 2 juli : Uitstap naar 
Oostende

Woensdag 14 juli : Uitstap naar 
Blankenberge

Vrijdag 21 augustus : Activiteiten 
ouders-kinderen in het Atomium 

Buurthuis Mellery : 

FOCUS OP : 
Donderdag 16 juli : Uitstap naar 
Meise

Dinsdag 28 juli : Uitstap naar 
Oostende

Dinsdag 18 augustus : Uitstap 
naar Antwerpen

Buurthuis Nachtegaal : 

FOCUS OP : 
Vrijdag 3 juli : Uitstap naar 
Knokke

Woensdag 22 juli : Bezoek aan 
de grotten van Han

Donderdag 13 augustus : Uitstap 
naar Brugge

Buurthuis Bruyn : 

FOCUS OP : 
Vrijdag 10 juli : Uitstap naar 
Oostende

Dinsdag 14 juli : Bezoek aan het 
Domein van Wetteren

Vendredi 7 augustus : Uitstap 
naar Dinant

naar Amsterdam

Buurthuis Krakeel :

FOCUS OP :
Dinsdag 28 juli : Bezoek aan Zoo 
Planckendael

Woensdag 12 augustus : Bezoek 
aan het Domein van Wetteren

Vrijdag 21 augustus :Wandeling 
met de Waterbus en picknick in 
het Domein Drie Fonteinen

De Buurthuizen zullen op 
maandag 20 en dinsdag 21 juli 

gesloten zijn

COVID 19: Informeer jezelf en 
meld je aan bij Buurthuizen 

voor alle activiteiten.

Buurthuis Model : 

FOCUS OP : 

Dinsdag 14 juli : Uitstap naar 
Blankenberge

Vrijdag 24 juli : Activiteiten 
ouders-kinderen in het Atomium 

Donderdag 20 augustus : 
Uitstap naar Knokke

Buurthuis Noord-oost : 

FOCUS OP : 

Donderdag 2 juli : Uitstap naar 
Oostende

Woensdag 14 juli : Uitstap naar 
Blankenberge

Vrijdag 21 augustus : Activiteiten 
ouders-kinderen in het Atomium 


