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Philippe CLOSE 
Voorzitter

EDITO

Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen, 
 
Het tweede kwartaal komt eraan en daarmee ook de komst van de lente. Dit is een gelegenheid 
voor de Buurthuizen om weer eierzoektochten te organiseren, maar ook hun traditionele 
Burendag, en vele andere activiteiten. Het normale leven keert stilaan terug en daarmee ook 
het mooie weer, dus laten we er het beste van maken! 
 
Kom vanaf 11 april het programma van het HOPLA-festival ontdekken! Een festival dat bruggen 
wil slaan tussen het circus en de stad, tussen circusartiesten en burgers, tussen de kunsten 
en hun publiek. Het circus, een creatieve sector in volle bloei, biedt een rijkdom die goed 
overeenkomt met de Brusselse realiteit. Gezellig en familiaal, het verbroedert en doorbreekt 
genres, generaties en sociale scheidslijnen. Het nodigt mensen uit zichzelf te overtreffen, zich te 
verwonderen, anderen te respecteren en nieuwsgierig te zijn. 
 
In april is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten om het seniorenbal van de Buurthuizen te 
vieren. Voor deze eerste editie nodigen de Buurthuizen van de stad Brussel u uit om de Roaring 
Twenties te komen vieren op deze magische plek die BOZAR heet (zie pagina 11).  Ik kijk ernaar 
uit u daar te zien en weer samen te vieren. 
 
In deze nieuwe wijk zal ook het Buurthuis Ambiorix in de Europese wijk worden geopend. Het 
doel is ons netwerk op het terrein te versterken en de actie van de Huizen van de Wijk uit te 
breiden.  Deze nieuwe ruimte zal verschillende diensten aanbieden, zoals winkelpendeldiensten, 
creatieve workshops, sociale diensten en nog veel meer. Kom kennismaken met het team ter 
plaatse en ontdek de verschillende activiteiten die worden aangeboden (zie pagina 7).  
 
De Buurthuizen blijven ook in de frontlinie optreden in de strijd tegen isolement. Het hele jaar 
door worden door onze teams diverse acties uitgevoerd. Bijna 600 mensen zijn geregistreerd 
en profiteren van onze steun.
 
Vanaf midden mei activeren de Stad Brussel, het OCMW en de Buurthuizen het «Hittegolfplan». 
Mensen die eenzaam zijn, in een precaire situatie verkeren of afhankelijk zijn van anderen, 
kunnen gratis bellen op 0800/35.550 of zich via dit nummer aanmelden. Deze actie is een 
integrerend deel van onze dagelijkse strijd tegen het isolement van de meest kwetsbaren en de 
meest behoeftigen. 
 
Na lange maanden die in het teken stonden van de gezondheidscrisis, kunnen wij onze acties 
en diensten geleidelijk weer op gang brengen, zo dicht mogelijk bij de burgers en de inwoners. 
Meer dan ooit vormen de Buurthuizen de kern van ons proximiteitsbeleid.  
 
De lente is hier en dat betekent een nieuwe vrijheid... eindelijk!
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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

7NIEUWE BUURTHUIS

A

ACTIVITEITEN9 10

11SENIORENBAL 2022

SPORT IN BUURTHUIZEN
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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 :  Donderdag van 9u tot 12u of op afspraak
Millennium : Maandag van 9u tot 12u
Ambiorix : Maandag en woensdag van 13u30 tot 16h30 zonder afspraak
Krakeel : Maandag van 9u tot 11u30 en donderdag van 13u tot 16u
Van Artevelde : Maandag van 13u tot 15u30, dinsdag van 9u tot 12u en donderdag van 9u tot 12u

LAKEN/NOH/HAREN

Bockstael - Willems : (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 : Donderdag van 8u30 tot 14u30
Nachtegaal : Dinsdag en donderdag van 10u tot 13u
Rotonde : Dinsdag van 9u tot 12u
Leopold : Op afspraak

PENDELDIENST
De shoppingshuttle is een tweewekelijkse dienst die opgezet is om mensen in staat te stellen 
zelfstandig hun boodschappen te doen dankzij een busje dat van het Buurthuis naar een grote 
supermarkt rijdt. Als de boodschappen gedaan zijn, worden de mensen met hun boodschappen thuis 
afgezet.

LANCERING VAN DE SHOPPINGSHUTTLE VAN DE EUROPESE WIJK EN ANNEESSENS :
Twee dinsdagen per maand 
kunt u gebruik maken van de 
Shoppingshuttle van Buurthuis 
Ambiorix om zelfstandig 
boodschappen te doen.

Tijdstip van de shoppingshuttle : 
12 april, 26 april, 10 mei, 24 mei, 7 
juni, 21 juni om 10 uur.
Bij registratie op 0490 47 89 54

Buurthuis Anneessens
Data om te onthouden : 5 april, 3 
mei en 7 juni om 13 uur

Alleen bij inschrijving op 
02/430.66.58 of 02/430.66.56

Meer informatie bij uw plaatselijk 
Buurthuis.
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NIEUW BUURTHUIS
Goed nieuws! Een nieuw Buurthuis opent zijn deuren.
Het Buurthuis Ambiorix is, zoals de naam al zegt, gevestigd op het 
Ambiorixplein in 1000 Brussel. 

Deze nieuwe ruimte biedt de gelegenheid om nieuwe activiteiten en 
diensten aan te bieden aan de bewoners van de Europese wijk. Kom 
kennismaken met het team ter plaatse en ontdek de verschillende 
aangeboden activiteiten. 

SOCIALE PERMANENTIE :

Een maatschappelijk werker staat tot uw beschikking om u 
te informeren, te begeleiden en bij te staan in verschillende 
procedures naar gelang van uw behoeften en verzoeken. Op 
afspraak op 02/209.28.01 of zonder afspraak voor een eerste 
contact op maandag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdag 
van 9.00 tot 12.00 uur. Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, is het 
mogelijk om een huisbezoek op afspraak te vragen. 

EEN OVERZICHT VAN ENKELE ACTIVITEITEN :

WORKSHOP BEELDENDE KUNSTEN : een verlangen om contact 
te maken met de materie? Een behoefte aan creativiteit? Kom om 
de twee maanden een nieuwe beeldende techniek leren waarmee 
u uw creativiteit kunt uitdrukken. Dinsdag om 10 uur. 

QI GONG : elke donderdag biedt Elena een Qi Gong-sessie 
aan. Deze energetische praktijk uit de traditionele Chinese 
geneeskunde bevordert het welzijn, de ontspanning en de 
gezondheid. Donderdag van 14 tot 15 uur.

PETANQUE/MÖLKKY : wilt u een spelletje Mölkky spelen of een 
balletje slaan? Doe elke vrijdagochtend om 10 uur mee om van 
het Ambiorixplein een levendige plek te maken. 

GEZELSCHAPSSPELLETJES : kom elke maand een traditioneel 
of hedendaags gezelschapsspel (yams, tarot, belote, dixit, enz.) 
(her)ontdekken. Vrijdag van 14u tot 16u.

SAMEN ONTBIJTEN : elke laatste vrijdag van de maand 
om 9 uur

SHOPPINGSHUTTLE : ga 2 dinsdagen per maand om 10 uur 
zelfstandig boodschappen doen.

EXCURSIES EN DIVERSE CULTURELE UITSTAPJES : het hele 
jaar door – Tentoonstelling Orient Express (13/04), uitstap naar 
Leuven (22/04) en vele andere activiteiten.

Voor alle informatie en inschrijvingen, contacteer ons op 0490/47.89.54 of 02/209.28.00 of kom ons 
ter plaatse bezoeken. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. 
Gesloten op maandagochtend. 

Buurthuis AMBIORIX: Ambiorix Square 4 - 1000 Brussel.

Notre nouvelle équipe de la MDQ AMBIORIX
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Computerzaal Kruisberg

Inleiding tot computers :
Maandag en dinsdag 
14u30-16u30
Woensdag 9u30 tot 11u30 en 
14u30 tot 16u30 met Marie-Annie 
(vrijwilliger)
Cursus Word/Excel: 
vrijdag van 10 tot 12 uur met 
Jean (vrijwilliger)

Buurthuis Rotonde

Alzeihmer café : 
3de woensdag van de maand van 
14u tot 16u met de ALZHEIMER 
league (asbl)

Buurthuis Leopold

Café Branché : 
Maandag van 9u30 tot 
11u30 met Espace Culture et 
Développement (asbl)
Nederlandse conversatietafels : 
Donderdag van 10 tot 11 uur met 
Eliane (vrijwilligster)

Buurthuis Van Artevelde

Alpha beginnerscursus : 
Maandag en vrijdag van 9u tot 
12u met Mohamed Yassin

Buurthuis Bruyn

Schoolse steun (In het 
Nederlands) : dinsdag en 
vrijdag van 15u30 tot 17u30 met 
verschillende vrijwilligers

Buurthuis Zuid

Alpha beginnerscursus : 
Dinsdag van 9 tot 12 uur 
Donderdag van 13 tot 15 uur met 
Marie

Buurthuis Willems

Mondelinge Geletterdheid : 
Maandag van 9 tot 12 uur en 
donderdag van 13 tot 16 uur met 
Hanan
Alfabetiseringsniveau 1 : 
Maandag van 13 tot 16 uur en 
dinsdag van 9 tot 12 uur met 
Hanan
Alfabetiseringsniveau 2 : 
Dinsdag 13 tot 16 uur en 

donderdag 9 tot 12 uur met 
Hanan
Nederlands 1.2 : 
Dinsdag en donderdag van 9 tot 
12 uur met Katia de Het Huis van 
Het Nederlands/CVO semper

Buurthuis Nachtegaal

Alfabetiseringslessen : 
Maandag, woensdag en 
donderdag van 9 tot 12 uur met 
Lire|Ecrire
Schoolondersteuning : 
Dinsdag en donderdag van 15u30 
tot 17u30 met vrijwilligers

Buurthuis Haren

Schoolondersteuning : 
Dinsdag en donderdag van 15u30 
tot 17u30 met vrijwilligers

Buurthuis Model

Alfabetiserings : 
Dinsdag 9u tot 12u met Sandra 
(vrijwilliger)
Alfabetisering: donderdag van 9 
tot 12 uur met Imane (vrijwilliger)
Computercursussen: maandag 
van 14u tot 16u met André 
(vrijwilligers)
Schoolondersteuning :  dinsdag 
en donderdag van 15u30 
tot 17u30 met verschillende 
vrijwilligers

Buurthuis Bockstael

Lessen Frans voor gevorderden : 
Maandag van 13 tot 15 uur en 
vrijdag van 9 tot 12 uur met 
Nabila /Pierre (vrijwilliger) 
FLE 1 cursus :  
Dinsdag en donderdag van 9 tot 
12 uur met Nabila 
FLE 2-klassen :  
Dinsdag en donderdag van 9 tot 
12 uur met Nadia 
NDLS 1.1 klassen : 
Maandag en woensdag van 8u45 
tot 12u15 met Nadia en Katia - 
Het Huis van Het Nederlands/ 
CVO semper 
Welsprekendheid :  
Woensdag van 9 tot 12 uur  
met Nabila /Allegra van de 
Academie voor Schone Kunsten. 
Burgerschapscursus :  
2 dinsdagen per maand van 9 tot 

12 uur met Nabila en Siréas (asbl) 
Engelse les niveau 1 + niveau 
2 : Dinsdag en donderdag van 
9u tot 12u met Nadia /Mila CVO 
Semper 

Buurthuis Millenium

Alfabetiseringslessen niveau 2 
: Maandag en vrijdag van 9u tot 
12u met Myriam (vrijwilliger)

Buurthuis Pijl

Italiaanse lessen : 
Maandag van 10 tot 11.30 uur met 
Bianca (vrijwilliger)
Alfabetiseringslessen voor 
beginners : Maandag 13u30 tot 
15u30 en vrijdag 9u30 tot 11u30 
met Fatima

Buurthuis Washuis

Alfabetiseringslessen : 
Maandag, dinsdag en woensdag 
van 9u30 tot 12 uur met Soumia 
Alfabetiseringslessen : 
Maandag, dinsdag en woensdag 
van 9u30 tot 12 uur met Christine 
Ouder-kind workshops : 
Woensdag van 13u30 tot 16 uur 
met Christel
Inleiding tot het Nederlands 
: Vrijdag van 9u tot 12u met 
Christel

Buurthuis Anneessens

Mondelinge Geletterdheid 1 :  
Maandag 13 tot 15.00 uur en 
vrijdag 9 tot 12 uur met Fabienne 
Alfabetisering lezen/schrijven 
: Maandag 9 tot 12 uur met 
Fabienne 
Beginner mondelinge 
alfabetisering : Dinsdag van 13 
tot 15 uur en donderdag van 9 
tot 12 uur met Fabienne 
Intermediaire Mondelinge 
Geletterdheid : Dinsdag van 9 tot 
12 uur en donderdag van 13 tot 15 
uur met Fabienne 
Mondelinge geletterdheid 
beginner : Dinsdag van 13 tot 15 
uur en vrijdag van 9 tot 12 uur 
met Zeynep 

PERMANENTE EDUCATIE IN DE BUURTHUIZEN
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ENKELE ACTIVITEITEN OM TE ONTHOUDEN
In april, mei en juni zijn tal van activiteiten en culturele uitstapjes gepland. 
De programma’s zijn op verzoek verkrijgbaar. De volledige agenda’s en activiteiten zijn in uw 
Buurthuis beschikbaar. Neem contact op met de teams ter plaatse.

CENTRUM/WIJK NOORD

Buurthuis Washuis  

Woensdag 13 april : Creatieve en 
solidaire workshop

Woensdag 4 mei : Picknick 
gevolgd door een bezoek aan het 
Muziekinstrumentenmuseum

Woensdag 1 juni : Tentoonstelling 
«L’eau ne coule pas de source”

Buurthuis Anneessens

Elke maandag om 15.30 uur : 
Workshop «Barre à terre»

Dinsdag 26 april : Debat : «De 
problemen waarmee de burgers 
worden geconfronteerd” 

Donderdag 12 mei : Bezoek aan 
de «Plantentuin» in Meise 

Buurthuis Zuid 

Vrijdag 15 april : Eierenjacht

Dinsdag 24 mei : Daguitstap 
naar Oostende 

Donderdag 16 juni : Bezoek aan 
het Diamantmuseum 

Buurthuis Marollia 

Woensdag 27 april: Eierenjacht

Zaterdag 14 mei : Zinneke 
Parade  editie 2022

Woensdag 15 juni : Bezoek aan 
Antwerpen

Buurthuis Pijl  

Elke maandag : Lessen Italiaans

Elke dinsdag : Cursus 
smartphone 

Elke woensdag : Ontbijt Pijl

Buurthuis Millenium  

Van 4 tot 8 april : workshop 
ouders en kinderen

Buurthuis Van Artevelde 

Woensdag 13 april : Bezoek aan 
de boerderij Nos Pilifs 

Dinsdag 10 mei : Bezoek aan het 
Museum Brussels Touch

Vrijdag 20 mei : Bezoek aan het 
Europees Parlement 

LAEKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Nachtegaal  

Vrijdag 15 april : Eierenjacht

Vrijdag 20 mei : Burendag

Woensdag 15 juni : Maaltijd van 
de maand

Buurthuis Bruyn  

Vrijdag 15 april : Eierenjacht in 
Park Meudon

Woensdag 4 mei : Creatieve 
workshop voor Moederdag

Woensdag 15 juni : Bezoek aan 
het Museum van de Nationale 
Bank van België

Buurthuis Mellery 

Woensdag 6 april : Eierenjacht
 
Vrijdag 20 mei : Uitstapje naar 
Hasselt met de trein

Vrijdag 17 juni : Uitstapje naar 
Nieuwpoort met de bus

Buurthuis Leopold 

Donderdag 26 april : Info-sessie 
over het Dierenwelzijn

Vrijdag 6 mei : Wandeling in de 
Stad - Brugmann Ziekenhuis  

Donderdag 12 mei : Infosessie 
over «verlies van autonomie” 

Donderdag 19 mei : Gezellige en 
participatieve maaltijd rond het 
thema Spanje

Donderdag 23 juni : Gezellige en 
participatieve maaltijd rond het 
thema Frankrijk

Buurthuis Krakeel  

Dinsdag 12 april : 
Intergenerationele paasactie

Woensdag 11 mei : 
Vieruurtje Moederdag 

Woensdag 15 juni : 
Vieruurtje Vaderdag

Buurthuis Haren  

Maandag 11 april : Bezoek aan de 
Basiliek van Koekelberg

Dinsdag 10 mei : Maaltijd van de 
maand

Woensdag 8 juni : Bezoek aan 
het Koning Boudewijnstadion

Buurthuis Model 

Dinsdag 5 april : Tentoonstelling 
«De Kleine Prins tussen de 
mensen» Tentoonstelling

Woensdag 13 april : Uitstap naar 
Oostende

Donderdag 23 juni : Vieruurtje 
voor het einde van de cursus 
ALPHA

De Buurthuizen zullen op 
maandag 18 april, donderdag 26 
mei, vrijdag 27 mei en maandag 
6 juni gesloten zijn.
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Twee keer per week is de atletiekpiste van het Koning Boudewijnstadion toegankelijk voor de 
gebruikers van de Buurthuizen. 

TOEGANG TOT HET KONING BOUDEWIJNSTADION

Kom en ren (of wandel) in je eigen tempo en in het bijzijn van andere 
atleten. Voor alle leeftijden en alle niveaus. 

Elke maandag en woensdag van 10 tot 11 uur. 

Gratis - na inschrijving bij het Buurthuis Léopold op 0490/47.67.53 of 
02/430.66.59

De Yang stijl is de meest wijdverbreide van de vier stijlen van Tai Ji Quan. Deze stijl combineert 
evenwicht, soeplesse en kracht, met een harmonieuze expressie aan de buitenkant en krachtige 
expressie aan de binnenkant. Meester CAI Gao Chao onderwijst deze stijl in de geest van de Chinese 
traditie en stelt een eenvoudige en gestructureerde methode voor die de kwintessens van de YANG-
stijl verzamelt. Deze techniek, die als een ware gezondheidskunst kan worden gezien, bevordert 
biregelmatige beoefening evenwicht en sereniteit.

TAICHIQUAN – STIJL YANG 

Kom deze discipline ontdekken tijdens gratis lessen elke vrijdag in het Jubelpark (naast de moskee), 
Renaissancelaan 30, 1000 Brussel.

Bij slecht weer zullen de lessen plaatsvinden onder de arcade van het Museum van het Leger.

Tijdstip :

Maandag tot vrijdag, elke ochtend van 9:30 tot 11:30
Maandag- en vrijdagnamiddag van 14u tot 16u
Zaterdag- en zondagochtend van 9.30 tot 12.00 uur

GRATIS
www.taijibxl.be

Crédit photo : https://www.chant-interieur.be/enseignants/

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
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MOEITE MET UW ENERGIE- OF WATERFACTUUR? 
U KUNT REKENEN OP HET OCMW!
Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft u uw energierekeningen waarschijnlijk zien stijgen. 
Als dit het geval is, blijf er dan niet alleen mee zitten!

Het OCMW van de Stad Brussel is een openbare dienst voor iedereen, ook voor wie ons slechts 
occasioneel nodig heeft. Wij kunnen u dus helpen om met deze moeilijke situatie om te gaan.

Indien u

• uw elektriciteits-, gas- of waterrekening niet langer kunt betalen;
• uw jaarlijkse afrekening niet begrijpt;
• advies wilt over hoe u minder kunt verbruiken;
• van energieleverancier wilt veranderen;
• zich afvraagt of u recht heeft op het sociaal tarief?
• gewoon de situatie niet meer aankunt en niet weet waar u moet beginnen...
• Neem dan contact met ons op!

Het OCMW kan u helpen door:

• u te informeren en u te begeleiden bij de stappen die u onderneemt
• u te helpen een evenwichtig budget op te stellen om uw rekeningen op tijd te betalen of uw schulden 

te vereffenen;
• u financiële bijstand te verlenen als uw inkomen niet toereikend is.

INFO & VRAGEN

Cel Energie Brussel / Dienst Schuldbemiddeling (DSB)
Zavelput 2, 1000 Brussel
0800 35 218 (gratis) energie@ocmwbxl.brussels
Maandag tot vrijdag: 9u-12u en 13u-16u

SENIORENBAL
De Buurthuizen van de Stad Brussel nodigen u uit op het jaarlijkse seniorenbal. 
Op het programma : muziek uit de jaren twintig, moderne dans, amusement en een show.

Vrijdag 29 april 2022, van 17.30 tot 22.30 uur, in BOZAR.

Dit jaar nodigen wij u graag uit op ons jaarlijkse Brusselse senioren-
bal, een gelegenheid om een feestelijk moment te komen delen in 
BOZAR, een van de iconische ruimtes van de Stad.

Wanneer ?

Vrijdag 29 april 2022 van 17.30 tot 22.30 uur.

Waar ?

BOZAR (Ravensteinstraat 23, zaal Terarken, 1000 Brussel)
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Verdere informatie 
voor deze verblijven :

Nicole Malengreau 
0476/50 20 49 

of 
malengreaunicole@gmail.com

Inschrijvingen :

www.lespetitsdebrouillards.be 
evenementenruimte, excursies

SENIORENACTIVITEITEN «SOYONS CURIEUX» VAN 
DE PETITS DEBROUILLARDS
Excursie naar Lascaux en bezoek aan het dorp Chokier. 
Dinsdag 26 april 2022.

Chokier, dat jaloers wordt bewaakt door zijn imposante kasteel op 
een steile rots, was ooit een bloeiend dorp. Vanaf de 11e eeuw werden 
in het dorp wijnstokken verbouwd en een brouwerij, een cuvelier, 
een smid en talrijke herbergen droegen in de loop der jaren bij tot de 
economische ontwikkeling van deze kant van de vallei.

PROGRAMMA VAN DE DAG :

8u30 : Vertrek per bus vanaf het Bockstaelplein 

10u : Een adembenemende virtuele duik in het hart van de grot 
van Lascaux en een geleid bezoek door een archeoloog aan een 
tentoonstelling over Lascaux.

12u : Restaurant Le vieux Souxhon  - twee Luikse balletjes, 
huisgemaakte frieten, dessert: Luikse pannenkoek. (drankjes niet 
inbegrepen).

14u15 : Twee mogelijkheden voor een wandeling : - rondleiding 
door het dorp Chokier of bezoek door een natuurgids aan het 
natuurreservaat Aux Roches.

16u45 : Terugkeer naar Brussel.

18u : Aankomst aan het Bockstaelplein.

Deelname : 60 euro.

Excursie naar de Gentse Bloemenshow
Donderdag 5 mei 2022

De Gentse Floraliën is een vierjaarlijkse bloemen- en 
plantententoonstelling, georganiseerd door de Koninklijke 
Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde van Gent, die in het 
voorjaar in de stad Gent, wordt gehouden.

PROGRAMMA VAN DE DAG :

8u30 : Vertrek per touringcar vanaf Place Bockstael

10u : Rondleiding op de Gentse Bloemenshow (max. 20 personen per 
gids).

12u : Regionale maaltijd van Oost-Vlaanderen.
Namiddag boottocht door het middeleeuwse centrum van Gent (1u).
Terugkeer naar Brussel in de late namiddag

18u : Aankomst op het Bockstaelplein.

Deelname : 70 euro

Foto credit :  WIKIPEDIA


