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Philippe CLOSE 
Voorzitter

EDITO

Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen,

De zomer staat voor de deur en de gezondheidssituatie maakt een zekere versoepeling van de 
geldende maatregelen mogelijk. De vaccinatiecampagne vordert en daarmee ook de geleidelijke 
openstelling van bepaalde sectoren en activiteiten.

De Buurthuizen blijven een hoofdrol spelen in de hulp aan de bewoners van onze wijken. 
Verschillende diensten zijn nog steeds actief: de sociale permanenties via onze maatschappelijk 
assistenten (blz. 6), het uitdelen van maskers (blz. 6) of een sociale hulplijn via ons gratis nummer: 
0800 35 550.

Ander goed nieuws is dat het Brussels Gewest een overheidsopdracht heeft afgesloten voor de 
uitgifte van regionale taxicheques. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze cheques met een 
nominale waarde van 5 euro beschikbaar voor de inwoners van de gemeente. Meer informatie op 
bladzijde 7.

In de maanden juli en augustus kan het heel warm zijn. Dit is een risicovolle periode voor onze 
senioren en voor de mensen die meer geïsoleerd leven.

Sinds half mei hebben de stad Brussel, het OCMW en de Buurthuizen een «Hittegolfplan» in 
werking gesteld. Mensen die eenzaam zijn, in een precaire situatie verkeren of met een verslaving 
leven, kunnen gratis bellen naar 0800/35.550 of zich via dit nummer aanmelden. Deze actie 
maakt integraal deel uit van onze dagelijkse strijd tegen het isolement van de meest kwetsbare 
en de meest behoeftige Brusselaars.

De teams van de Buurthuizen hebben uiteraard een gevarieerd zomerprogramma voorbereid om 
zoveel mogelijk mensen de kans te geven naar buiten te gaan en zich te amuseren (zie blz. 9). 
Excursies in heel België, culturele bezoeken, wandelingen in de parken, barbecues, ... 
Het programma is beschikbaar in uw Buurthuizen.

De diensten van de Stad doen ook hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de activiteiten 
kunnen plaatsvinden met inachtneming van de sanitaire maatregelen en protocollen. Tijdens 
de zomer vinden verschillende evenementen plaats: Hello Summer, Vaux-Hall Summer, het 
Classissimo festival, enz.

2021 is ook de gelegenheid om een zeer speciale verjaardag te vieren. Op 30 maart 1921 fuseerden 
Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren tot de Stad Brussel zoals we die vandaag kennen, 
met het kanaal van Willebroek als verzamelpunt.
Onze vier gemeenten werken dus al 100 jaar samen.
Gedurende het hele jaar 2021 wil de Stad Brussel stilstaan bij deze verjaardag. Met het evenement 
1921-2021: 100 JAAR «IN WEL EN WEE” zal het deze verjaardag samen met zijn inwoners vieren, 
met veel cultuur, folklore en solidariteit.

Mis het grote evenement “Les Noces d’eau» op 3 juli niet.

Ik wens jullie allemaal een fijne zomer. 

Ik hoop jullie 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

6VOORGESTELDE DIENSTEN
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LAEKEN ONTHULD
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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

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)
Rotonde : Dinsdag van 9u tot 12u
Leopold : Op afspraak
Mogelijkheden voor afspraak in het Buurthuis of per telefoon.

VERDELING VAN MONDMASKERS
De Stad Brussel 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 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
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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 Buur-
thuizen 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

Taxicheques met een nominale waarde van € 5 per stuk worden u onder bepaalde voorwaarden 
aangeboden door het Brussels Gewest. Zo kunt u zich gemakkelijk verplaatsen per taxi binnen het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest of vanuit het Gewest. Op deze pagina kunt u vinden waar u ze kunt 
verkrijgen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen 

Om in aanmerking te komen voor de regionale taxicheques met universele waarde, moet u in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wonen en aan de volgende voorwaarden voldoen:

TAXICHEQUES

- ofwel gehandicapt zijn (+9 punten, d.w.z. +66%) + bewijs van on-
bekwaamheid om het openbaar vervoer te gebruiken + verhoogde 
tegemoetkoming.
- of ouder zijn dan 75 jaar + bewijs van onbekwaamheid om het 
openbaar vervoer te gebruiken + verhoogde tegemoetkoming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Buurthuis of ons algemeen secretariaat op 
02/209.62.70 - info@lmdq.be
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ACTIVITEITEN
In juli, augustus en september 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 : 

Elke dinsdag : Ontbijt te Borgwal

Donderdag 12 augustus : Uitstap 
naar Oostende

In de loop van de maand 
september : Hervatting van 
de Alpha beginnerscursus en 
conversatietafel

Buurthuizen Anneessens, Zuid : 

FOCUS OP :

Vrijdag 9 juli : Gezellige 
barbecue in Buurthuis Zuid

Vrijdag 23 juli : Bezoek van het 
Domein van Chevetogne

Vrijdag 27 augustus : Bezoek 
van de Stad Antwerpen

Buurthuis Millennium

FOCUS OP : 

Maandag 5 juli : Summer Drink

Vrijdag 6 augustus : Koel 
vieruurtje

Donderdag 9 september : 
Activiteiten voor de Werelddag 
van het knuffeldier

Buurthuis Krakeel :

FOCUS OP :

Dinsdag 6 juli : Waterbus + 
bezoek Domein Drie Fonteinen

Dinsdag 27 juli : Uitstap naar 
Oostende

Donderdag 12 augustus : Uitstap 
naar De Panne

Buurthuis Marollia :

FOCUS OP :

Maandag 5 juli : Uitstap naar 
Oostende

Woensdag 11 augustus : 
Waterbus + bezoek Domein Drie 
Fonteinen

Vrijdag 27 augustus : Brunch 
rond het thema Maghreb

De Buurthuizen zijn 
gesloten op :

Woensdag 21 juli

LAEKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Haren : 

FOCUS OP :
 
Maandag 12 juli : Zomerbarbecue 
met petanquetoernooi

Donderdag 12 augustus : Bezoek 
Pairi Daiza

Dinsdag 24 augustus : Bezoek 
Kasteel Terhulpen

Buurthuis Nachtegaal : 

FOCUS OP : 

Donderdag 1 juli : Bezoek van de 
Citadel van Namen

Dinsdag 27 juli : Uitstap naar 
Oostende

Dinsdag 17 augustus : Uitstap 
naar Antwerpen

Buurthuis Bruyn : 

FOCUS OP : 

Donderdag 1 juli : Bezoek Mini-
Europa

Zaterdag 21 augustus : Uitstap 
naar Knokke

Woensdag 15 september 
: Bezoek Museum voor 
Natuurwetenschappen

Buurthuis Model : 

FOCUS OP : 

Woensdag 7 juli : Uitstap naar 
De Panne

Dinsdag 10 augustus : Bezoek 
Namen

Dinsdag 31 augustus : Uitstap 
Pairi Daiza

Buurthuis Noord-Oost : 

FOCUS OP :

Donderdag 1 juli : Bezoek 
Moeraske en Walckierspark

Donderdag 26 augustus : Bezoek 

Woluwevallei

Donderdag 30 september : 
Uitstap naar het Zoniënwoud

Buurthuis Mellery : 

FOCUS OP :

Woensdag 7 juli : Bezoek Expo 
«Icons»

Vrijdag 30 juli : Uitstap naar 
Doornik

Woensdag 17 augustus : Mellery
Barbecue

Buurthuizen Rotonde et Leopold : 

FOCUS OP :

Vrijdag 13 juli : Uitstap naar 
Blankenberge

Dinsdag 20 juli : Tentoonstelling 
“Roger Raveel” in BOZAR 

Donderdag 19 augustus : Uitstap 
naar “Lac de Bambois”
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LAEKEN ONTHULD
Zoals jullie weten, hebben onlangs twee nieuwe Buurthuizen hun deuren geopend in Laken, het 
Buurthuis Rotonde en het Buurthuis Leopold. 

Dankzij een rondleiding in samenwerking met de vzw Laken Onthuld konden onze teams zich 
onderdompelen in de geschiedenis van deze wijken.  Zo hebben we de geschiedenis kunnen 
ontdekken van de Koninklijke Parken van Laken, die zich op een steenworp afstand van het Buurthuis 
Rotonde bevinden, evenals de sociale en architecturale geschiedenis van de woningen naast de Prins 
Leopoldsquare.

Al meer dan 20 jaar toont de vereniging Laken Onthuld de buitengewone rijkdom van het erfgoed van de 
voormalige gemeente Laken aan de inwoners en bezoekers. Een van hun rondleidingen, «De buurt rond 
de Lakense Haard «, begint voor het Buurthuis Léopold! 

Maar er is nog veel meer te ontdekken op hun website 
(wwwlaekendecouverte.be) of hun Facebook-pagina (https://www 
facebook.com/LaekenDecouverte). U kunt de vereniging ook per 
e-mail bereiken op laeken.decouverte@gmail.com.

Bijkomende informatie 
voor deze verblijven:

Nicole Malengreau 
0476/50 20 49 

of
malengreaunicole@gmail.com

Inschrijving

www.lespetitsdebrouillards.be
espace évènement, excursions

1. 5-daagse verblijven
in samenwerking met 
AEP-Senior Department

Van 20 - 24 september.

Verblijf aan de Belgische Kust, 
in De Panne. Hotel Maxim, 
driesterrenhotel, Nieuwpoortlaan 
42, 8660 De Panne

Prijs tweepersoonskamer 556€
Prijs eenpersoonskamer 615€

Begeleidster: Nicole Malengreau

2. Natuur en ontdekking aan zee

Maandag 20 september :
Vertrek per trein van het 
Zuidstation, wandeling langs de 
kustlijn
Dinsdag 21 september :

Bezoek met de bus aan St.-Omer 
en ontdekking van het Romaëlare 
reservaat met gids. Lunch. 
Boottocht in de moerassen 
van Audomarois om een groot 
aantal vogels te spotten en het 
moerashuis te bezoeken. 

Woensdag 22 september :
Vrije voormiddag. Namiddag 
Begeleid bezoek aan het Delvaux 
Museum. Transfert per tram.

Donderdag 23 september :
Bezoek aan Ieper: begeleid 
bezoek aan het Museum In 
Flanders Fields (over de sporen 
van de Eerste Wereldoorlog in 
Vlaanderen). Lunch. 
Wandeling in de omtrek van 
Passchendael ter herinnering aan 
de oorlog van 14-18.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN «SOYONS 
CURIEUX» VAN DE PETITS DÉBROUILLARDS
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CLASSISSIMO 2021 – 15 JAAR
Dit jaar viert het Classissimo Festival 2021 zijn 15e verjaardag. Het vindt plaats van 5 tot 13 augustus 
2021 in het Théâtre Royal du Parc, Wetstraat in Brussel.
Voor deze 15e editie zal het Classissimo Festival u een kleurrijk, 
eclectisch en multicultureel muzikaal mozaïek bieden.

Klassieke muziek, grote opera-aria’s, lyrisch cabaret, filmmuziek... 
Op de affiche staan bijzondere en originele werelden en unieke 
ervaringen!

In de schijnwerpers staan uitzonderlijke artiesten, jonge talenten, 
onverwachte ontmoetingen met Belgische auteurs en componisten, 
maar ook grote namen uit de filmmuziek en andere verrassingen!

Sommige concerten zullen worden opgenomen door BX1 en de 
radiozender RTBF-Musiq’3.

Tickets verkrijgbaar bij uw plaatselijk Buurthuis.

Vaux-Hall Summer : Van 18 juni tot en met 15 augustus 2021, van woensdag tot en met zondag, in de 
Vaux-Hall (Warandepark).

Voor het 5de jaar op rij opent de Vaux-Hall in het Warandepark haar deuren voor het publiek. Vaux-Hall 
Summer pakt deze zomer uit met een divers cultureel programma: concerten, theater, filmprojecties, 
dans en spelletjes.

Gratis, beperkt aantal plaatsen.

Opgelet : het dragen van een mondmasker is verplicht. Respecteer de geldende 
gezondheidsmaatregelen.

VAUX-HALL SUMMER 2021

Deze zomer toont de stad Brussel haar bereidheid om verschillende sectoren te steunen die getroffen 
worden door de ongekende gezondheidscrisis die we momenteel meemaken.

Onder de naam Hello Summer zullen artiesten en organisaties aan het feest deelnemen, blij en dankbaar 
dat ze weer naar het podium en het publiek kunnen terugkeren. Straten, pleinen, wijken, terrassen... deze 
zomer brengt Hello Summer de stad Brussel in een zonnige en ontspannen sfeer.

Kalender :

Van donderdag 29 juli tot zondag 1 augustus op het Willemsplein (LAEKEN) 
Van donderdag 5 tot zondag 8 augustus in de wijk Versailles (NOH) 
Van donderdag 12 tot zondag 15 augustus op het Anneessensplein (CENTRUM)

HELLO SUMMER 2021
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