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Philippe CLOSE 
Voorzitter

EDITO

Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen,
Het jaar werd afgesloten met de verwezenlijking van verschillende projecten ter bestrijding van het 
isolement waarin sommige Brusselaars verkeren. Het is daarom ook dat de Buurthuizen van de Stad 
Brussel een aantal evenementen hebben opgezet zoals: Het Seniorenbal, het dansfeest, diverse excursies 
en nog veel meer.

Dit nieuwe jaar is de gelegenheid om de teams te ontmoeten tijdens onze traditionele «nieuwjaarsborrel».
 Aarzel niet om langs te komen en informatie te vragen over onze activiteiten en diensten.

Ik wil onze Brusselse studenten er ook aan herinneren dat het OCMW en de Stad Brussel studiezalen ter 
beschikking stellen. Alle praktische informatie hierover is te vinden op pagina 7.

De stijgende energieprijzen baren ons allen zorgen. In dit nummer van Flashke worden praktische 
adviezen gegeven om het gas- en elektriciteitsverbruik beter te beheren en zo aanzienlijk te besparen 
(blz. 10).

Dit nummer is voor mij ook een gelegenheid om u te informeren over het nieuwe partnerschap met de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Al 20 jaar vergemakkelijkt het kleine team van Musée sur Mesure 
& Museum op Maat de toegang tot de prestigieuze collecties van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België voor kwetsbare of gehandicapte bezoekers (bezoeken in gebarentaal voor doven, 
aangepaste rondleidingen in dialoog met blinden, programma Kunst en Zorg met rusthuizen, enz.).

De samenwerking met de Buurthuizen ligt in de lijn van de wens van de Koninklijke Musea om een 
ontmoetingsplaats te zijn voor alle publieken en mensen aan te moedigen om voor het eerst over de 
drempel van de instelling laten stappen... Daarop komt het plezier van het ontdekken van de collecties... 
meer informatie op pagina 11.

In maart vindt de Week van de vrouwenrechten plaats, die elk jaar wordt georganiseerd door de
de cel Gelijke Kansen van de Stad om de symbolische datum van 8 maart, Internationale Vrouwendag in 
de verf te zetten. Gedurende een week worden er activiteiten (conferenties
ludieke workshops, tentoonstellingen, toneelstukken, enz.) georganiseerd rond verschillende thema’s 
in verband met genderongelijkheid en vrouwenrechten. Voor de editie van 2023 is het hoofdthema de 
deconstructie van de mythes rond (de verschillende soorten) feminisme.

Laten we ook niet vergeten dat perioden van extreme koude kunnen leiden tot het ontstaan van 
moeilijke situaties voor kwetsbare, kansarme of geïsoleerde mensen. Daarom is er het hele jaar door 
een gratis telefoonnummer beschikbaar voor de inwoners van de Stad Brussel situaties van isolement, 
kwetsbaarheid, enz. te melden: 0800/35.550

Mij rest nog u het allerbeste te wensen voor u en uw dierbaren in dit nieuwe jaar 2023.

Zorg voor uzelf en uw naasten.

Ik hoop u snel te zien 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

6SOCIALE DIENST

A

STUDIEZALEN7 10

11PARTNERSCHAP

ENERGIEHULPMIDDELEN
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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 9u tot 12u, dinsdag van 13u tot 15u en donderdag van 9u tot 12u
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 : (in het Buurthuis Zuid) Donderdag van 9u tot 12u (of op afspraak)
Millennium : Maandag van 9u tot 12u
Noord-oost : 1/2 woensdag (9u tot 12u) (op afspraak)
Krakeel : Maandag van 9u tot 11u30 en donderdag van 13u tot 16u
maandag van 13u30 tot 16u30 en woensdag van 9u tot 12u (zonder afspraak) en dinsdag, donderdag en 
vrijdag (op afspraak)
Van Artevelde : Maandag van 13u tot 15u30, dinsdag van 9u tot 12u en donderdag van 9u tot 12u

LAKEN/NOH/HAREN

Bockstael - Willems : (naar het Buurthuis Willems) dinsdag en donderdag (op afspraak)
Haren : Dinsdag en donderdag van 9u tot 12u (op afspraak) 
Mellery : Woensdag van 14u tot 16u30 en vrijdag van 9u tot 13u
Model : Dinsdag en donderdag van 9u tot 12u
Nachtegaal : Dinsdag en donderdag van 10u tot 13u 
Rotonde : Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u
Leopold : Op afspraak
Mogelijkheden voor afspraak in het Buurthuis of per telefoon.

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 2022 tot 31 maart
2023.

* u bent geïsoleerd en
wenst ondersteuning
en regelmatige huisbezoeken?
* u lijdt kou door een
probleem met de
verwarming ? De gas of
elektriciteit is afgesloten ?
* u kan de energiefactuur
niet betalen of u heeft

VRIESKOUPLAN
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ACTIVITEITEN
In januari, februari en maart zijn tal van activiteiten en culturele uitstapjes gepland. Programma’s zijn 
beschikbaar op aanvraag. De complete agenda’s en activiteiten kunt u vinden in uw Buurthuis. Neem 
contact op met de teams ter plaatse.

CENTRUM/NOORDWIJK

Buurthuis Washuis : 

FOCUS OP : 

Donderdag 19 januari: 
Nieuwjaarsborrel 
 
Dinsdag 21 februari: Uitstap naar 
Binche 
 
Woensdag 8 maart: Week van de 
vrouwenrechten

Buurthuis Anneessens:

FOCUS OP :

Donderdag 19 januari: Maaltijd 
van de maand

Dinsdag 28 februari: Uitstap 
tussen moeders en kinderen 
(Train World) 
 
Donderdag 2 maart: Carnaval in 
Anneessens

Buurthuis Zuid:

FOCUS OP :

Donderdag 12 januari: 
Nieuwjaarsborrel 
 
Dinsdag 14 februari: 
Valentijnsdag 
 
Woensdag 8 maart: Week van de 
Vrouwenrechten

Buurthuis Van Artevelde:

FOCUS OP :

Donderdag 12 januari: 
Nieuwjaarsmaaltijd 
 
Vrijdag 24 februari: 
Carnavalsfeest 
 
Woensdag 8 maart: Activiteit 
in de Palace Cinema in het 
kader van de Week van de 
vrouwenrechten

Buurthuis Marollia :

FOCUS OP :

Woensdag 11 januari: Wandeling 
om de Marollen te ontdekken 
 
Dinsdag 21 februari: Brunch 
 
Maandag 13 maart: Bezoek aan 
Parijs

Buurthuis Pijl :

FOCUS OP :

Donderdag 19 januari: 
Gezamenlijke maaltijd  
 
Donderdag 16 februari: Brunch 
 
Donderdag 16 maart: Uitstap 
naar het Park drie fonteinen
Buurthuis Millenium:

FOCUS OP :

Vrijdag 6 januari: 
Nieuwjaarsborrel 
 
Donderdag 16 februari: 
Valentijnsmaaltijd  
 
Woensdag 8 maart: 
Intergenerationeel uitstapje naar 
de Maximilian Park Farm

Buurthuis Krakeel:

FOCUS OP :

Donderdag 26 januari: 
Nieuwjaarsborrel  
 
Dinsdag 14 februari: 
Valentijnsdag 
 
Donderdag 9 maart: 
Paasmaaltijd
Buurthuis Bockstael :

FOCUS OP :

Elke woensdag sport bij 
Het Koning Boudewijnstadion: 
Wil je weer in vorm komen? 
De atletiekbaan is 
alleen voor ons toegankelijk! 
 
Elke laatste vrijdag van de 
maand: WOMEN’S SHARING 
Ontbijt tussen buren. Een 
moment van samenkomst 
en delen rond een goede kop 
koffie. 
 
Elke ochtend : «LES DOUCEURS 
DU MATIN», een koffie, een 
croissant en een chocoladetaart 
in onze cafetaria.
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DIENST SCHULDBEMIDDELING EN ENERGIE
De doelstelling van de Dienst Schuldbemiddeling is aan mensen 
met schuldoverlast de kans te bieden om oplossingen te vinden 
om hun schulden terug te betalen, waarbij ze toch fatsoenlijk 
kunnen leven. Het gaat om een individuele begeleiding van de 
personen die kampen met een probleem van schuldoverlast en/of 
budgetbeheer.

De mensen die door deze dienst geholpen worden zouden hun 
financiële situatie terug in de hand moeten kunnen krijgen, dank zij 
het onderbreken van de zich opstapelende onbetaalde facturen, 
herinneringskosten en bijkomende kosten. Concreet neemt de dienst 
de talrijke aanvragen voor problemen van schuldoverlast ten laste die 
hem meegedeeld worden door de maatschappelijke werkers van de 
sociale antennes, door verschillende diensten van het OCMW, evenals 
door externe diensten en personen.
Op te merken dat er een Cel energie opgericht werd binnen de 
Dienst Schuldbemiddeling. Haar voornaamste opdracht bestaat uit 
het bieden van de kans om op meer efficiënte wijze om te gaan met 
alle aspecten van de energieproblematiek waarmee de Brusselse 
gezinnen geconfronteerd worden.

Info & contact :
Zavelputstraat 2
1000 Brussel
02 563 53 11
Maandag tot vrijdag : 9u - 12u
Permanenties op afspraak
Maandag tot donderdag : 13u- 
16u - Vrijdag : 13u - 15u

LAEKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Nachtegaal: 

FOCUS OP : 

Woensdag 11 januari: 
Nieuwjaarsborrel 
 
Woensdag 25 januari: Oxfam-
lunch 
 
Woensdag 8 maart: Week van de 
vrouwenrechten

Buurthuis Bruyn : 

FOCUS OP : 

Vrijdag 6 januari: 
Nieuwjaarsborrel 
 
Donderdag 26 januari: Oxfam-
lunch 
 
6-12 maart: Week van de 
vrouwenrechten

Buurthuis Model : 

FOCUS OP :

Woensdag 18 januari: 
Nieuwjaarsborrel 

 
Maandag 9 februari: Maaltijd van 
de maand 
 
Dinsdag 7 maart: Ontbijt, 
vertoning van de film «Fatima», 
debat en bezinning

Buurthuis Mellery : 

FOCUS OP :

Elke woensdag: Pendeldienst
 
Elke dinsdag: Huisgemaakte 
soep 
 
2e en 4e maandag van de maand 
: Bingo

Buurthuizen Rotonde / Leopold : 

FOCUS OP :

Vrijdag 13 januari: 
Nieuwjaarsborrel 
 
6-12 maart: Week van de 
vrouwenrechten

Buurthuis Ambiorix : 

FOCUS OP :

Elke dinsdag: Thai Chi 
 
3e donderdag van de maand: 
gezondheidswandeling in in het 
Zoniënwoud van Soignes met 
Philippe 
 
2 dinsdagen per maand: 
Pendeldienst
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HOE MINDER ENERGIE VERBRUIKEN?
Ontdek hoe u het energieverbruik in uw huis kunt verminderen bij de verwarming, het warm water, het 
koken en de verlichting.

VERWARMING

Verwarm als u thuis bent tot 19 of 20°C. Maar ‘s nachts of wanneer u er niet bent, mag de temperatuur 
zakken tot 15 of 16°C. Zo bespaart u gemiddeld 15 tot 20% aan verwarming, goed voor ongeveer 540 
euro per jaar.

U kunt de verwarming ook een graadje lager draaien (19 in plaats van 20°C). Dat levert nog eens 7% 
extra besparing op, of 170 euro per jaar en per °C minder.

WARM WATER

Warm water is de tweede grootste energieverbruiker in een woning, ook al komt dit ver na de 
verwarming. Enkele tips:

• Neem vaker een korte douche dan een bad

• Gebruik een spaardouchekop: dankzij zijn maximale debiet van zes liter per minuut (tegenover 15 
tot 18 liter voor een klassieke douchekop) bespaart u 100 tot 150 euro per jaar

• Plaats een thermostatische douchekraan: de watertemperatuur blijft dan stabiel en u moet geen 
koud water meer regelen. Dat is comfortabeler en u verbruikt minder water.

• Gebruik een gootsteenstop als u met de hand afwast

• Herstel lekken zo snel mogelijk: soms volstaat het een gewone afdichtingsring te vervangen. Een 
makkelijke klus en de prijs van een ringetje is verwaarloosbaar, terwijl u er heel wat mee bespaart.

• Laat de mengkraan van de wastafel op koud staan: als u de hendel in de centrale positie zet, wordt 
er warm en koud water aangevoerd. Voor het warme water echter gaat stromen, kunt u misschien al 
klaar zijn met het wassen van uw handen.

KEUKEN

Kookt u op een elektrisch 
fornuis? Gebruik dan pannen met 
een perfect vlakke bodem.
Plaats een deksel op de pan 
om het opwarmen of koken van 
water of voedsel te versnellen. 
Zo bespaart u gemiddeld 45 euro 
per jaar.

VERLICHTING

Maak zoveel mogelijk gebruik van 
natuurlijk licht, was de ramen, 
open de gordijnen, gebruik lichte 
kleuren voor de muren, plaats de 
meubelen zo dat ze de lichtinval 
in de kamer niet belemmeren.

Kies de verlichting volgens het 
gebruik: eerder zacht licht voor een nachtlampje, sterk licht voor de plafondlamp in de keuken of de 
eetkamer. De lichtsterkte wordt uitgerukt in lumen en staat altijd vermeld op de verpakking. Om een 
bepaalde hoeveel licht af te geven, hebben de lampen naargelang het type meer of minder stroom nodig.

Crédit article : https://www.bruxelles.be/
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PARTNERSCHAP MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, een prestigieuze collectie in het hart van Brussel 
die voor iedereen toegankelijk is!

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zijn de belangrijkste musea van het land. Meer dan 
20.000 kunstwerken zijn hier ondergebracht, met een collectie die zich uitstrekt van de middeleeuwen 
tot nu. Elk jaar komen er bezoekers uit de hele wereld, maar veel Brusselaars zetten nooit een voet in het 
museum...

De teams van de Buurthuizen en Musée sur Mesure/ Museum op Maat hebben daarom besloten hun 
krachten te bundelen om mensen zin te geven om zich te verplaatsen naar het Koningsplein. De 
doelstellingen van beide partners zijn dezelfde: het creëren of versterken van banden tussen mensen 
die vaak ouder en geïsoleerd zijn in de wijken van de Stad Brussel wat de Buurthuizen betreft, terwijl 
binnen de Koninklijke Musea de cel Musée sur Mesure & Museum op Maat ervoor zorgt dat de collecties 
toegankelijk zijn voor alle doelgroepen.

Museum op maat

Al 20 jaar vergemakkelijkt het kleine team van Musée sur Mesure & Museum op Maat de toegang tot 
de prestigieuze collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België voor kwetsbare 
bezoekers of  bezoekers met een handicap (bezoeken in gebarentaal voor doven, aangepaste 
rondleidingen in dialoog met blinden, programma Kunst en Zorg met rusthuizen, enz.).

Museum op Maat gaat ook over het bereiken van de meest kwetsbare en zwakke mensen. Daartoe 
ondersteunt een formule voor bezoeken «buiten de muren» zowel de culturele bemiddelingsactiviteiten 
op sociaal gebied als die welke verband houden met de paramedische wereld. De formule, die al bijna 20 
jaar beproefd is, bestaat uit twee fasen: de bemiddelaar bezoekt de groep met zijn «museumkoffer», in 
de wijk of de gemeenschap, en enkele dagen later volgt het eigenlijke museumbezoek...

De samenwerking met de publiekrechtelijke vereniging Buurthuizen ligt in de lijn van de wens van de 
Koninklijke Musea om een ontmoetingsplaats te zijn voor alle publieken: mensen voor het eerst over de 
drempel van de instelling laten stappen... Daarop volgt het plezier dat gepaard gaat met het ontdekken 
van de collecties...

Afhankelijk van de smaak of eetlust van elke kleine groep die bij het vertrek van het Buurthuis wordt 
gevormd, wordt de keuze van de route en het tempo ervan aan elke deelnemer overgelaten!

Bovendien wordt deze 
samenwerking nog gekenmerkt 
door:

- Het ter beschikking stellen van 
zalen/ruimtes in de Koninklijke 
Musea om evenementen te 
organiseren voor het publiek van 
de Buurthuizen

- Een interactieve presentatie van 
de collecties van de Koninklijke 
Musea aan de animatoren van de 
Buurthuizen.

De overeenkomst heeft een 
looptijd van één jaar (van 
oktober 2022 tot oktober 2023).

Foto: Alfred De Ville De Goyet (MRBC 
DMS)
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ADVIESRAAD VAN DE SENIOREN
De Adviesraad voor Senioren is een adviesorgaan, als dusdanig erkend door de Gemeenteraad.

Geschiedenis
Op 6 mei 1988 installeerde de Stad Brussel haar Adviesraad van de Derde Leeftijd in het Stadhuis. De 
raad voegde zich toen bij de reeds bestaande Adviesraden.

Opdracht
Naast het voorstellen van activiteiten heeft de Adviesraad een adviserende rol voor alle vragen van 
senioren rond: veiligheid, openbaar vervoer, huisvesting, rusthuizen...

Ontmoet
Op woensdag 25 januari om 14 uur in het Buurthuis Nachtegaal (Nachtegaalweg 18/20, 1120 Brussel) 
ontmoet de Adviesraad voor de Senioren de bewoners van de wijk om verschillende ideeën uit te 
wisselen en te delen om het dagelijks leven van de Senioren in Brussel te verbeteren.

Contact
• senior@brucity.be
• 02 209 62 70 (Secretariaat van de Buurthuizen)

De Week van de Rechten van de Vrouw wordt elk jaar 
georganiseerd door de cel Gelijke Kansen van de Stad ter 
gelegenheid van de symbolische datum 8 maart, de Internationale 
Dag van de Vrouwenrechten.

Gedurende een week worden er verschillende activiteiten 
aangeboden (conferenties, ludieke workshops, tentoonstellingen, 
toneelstukken, enz.) waarin verschillende thema’s aan bod komen in 
verband met genderongelijkheid en vrouwenrechten. 

Voor de editie 2023 zal de wens om de mythen rond feminisme(s) te 
deconstrueren het hoofdthema zijn.

WEEK VAN DE RECHTEN VAN DE VROUW 2023

MY HANDICAP
Advies en begeleiding bij het aanvragen van tegemoetkomingen 
en andere voordelen voor personen met een verminderde 
zelfredzaamheid

Hulp nodig?

Het OCMW van de Stad Brussel kan u begeleiden bij het indienen 
van aanvragen voor verschillende tegemoetkomingen en andere 
voordelen voor personen met verminderde autonomie via de Cel My
Handicap.
Wat neemt u mee op uw afspraak?

uw identiteitskaart
uw bankrekeningnummer
de naam & voornaam van uw behandelend arts

Sociale permanentie in Buurthuizen : 
 
Krakeel: elke 2de woensdag van de maand (9u-12u) (11/1, 8/2 en 8/3) 
 
Millennium: elke 2de dinsdag van de maand (9u-12u) (10/1, 14/2 en 14/3) 
 
Washuis: elke 2e donderdag van de maand (13.30-16.30 u) (12/1, 9/2 en 9/3)


