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Philippe CLOSE 
Voorzitter

EDITO

Beste vrienden van de Buurthuizen,  
 
Het tweede derde kwartaal komt eraan en daarmee ook de komst van de zomer. Dit is een 
gelegenheid voor de Buurthuizen om u verschillende excursies, bezoeken en vele andere 
activiteiten aan te bieden. Het normale leven keert stilaan terug en daarmee ook het mooie 
weer, dus laten we er het beste van maken! 
 
Kom vanaf augustus het programma van het Classissimo festival ontdekken!  
Ook dit jaar vindt de 16e editie van het Classissimo Festival 2022 plaats van 12 tot 19 augustus 
in het Théâtre Royal du Parc aan de Wetstraat in Brussel. 
 
Voor deze 16e editie zal het Classissimo Festival u een kleurrijk, eclectisch en multicultureel 
muzikaal mozaïek bieden. 
 
Profiteer van de zomer om deel te nemen aan onze verschillende activiteiten die gepland 
zijn voor juli, augustus en september. De gelegenheid om samen met ons, ons mooie land te 
ontdekken, te sporten terwijl u geniet van de mooie dagen, culturele bezoeken, wandelingen 
in de parken, barbecues en bovenal, profiteer van een aangenaam en gezellig moment binnen 
de Huizen van de Wijk. Aarzel niet om kennis te komen maken met het team van uw wijk om te 
profiteren van alle informatie die u waarschijnlijk zal interesseren. 
 
Wij herinneren u eraan dat het OCMW van de Stad Brussel leerlingen en studenten een plaats 
aanbiedt om te studeren tijdens hun revisie- of examenperiode. Deze zallen zijn gratis! ( pagina 
11) 
 
Juli en augustus kunnen ook zeer hete maanden zijn. 
Deze perioden zijn risicovol voor onze ouderen en voor de meest geïsoleerden. 
 
De Buurthuizen blijven ook in de frontlinie optreden om isolement te bestrijden. Het hele jaar 
door worden door onze teams diverse acties uitgevoerd. Bijna 600 mensen zijn geregistreerd 
en profiteren van onze steun. 
 
Wij herinneren u eraan dat de Stad Brussel, het OCMW en de wijkwinkels sinds half mei het 
«Hittegolfplan» in werking hebben gesteld. 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. 
 
 
Ik wens jullie allemaal een fijne zomer en veel leesplezier. 
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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

7ALZHEIMER CAFÉ

A

ACTIVITEITEN9 10

11MY HANDICAP

ZOMERPROGRAMMA
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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 van13u tot 15u30 en donderdag van 9u to 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 :  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

SPORTCHEQUES VOOR SENIOREN
De Stad Brussel beschikt over sportcheques voor 55-plussers van maximaal 100 euro die verdeeld 
worden via de Buurthuizen.

Voorwaarden :

• minstens 55 jaar zijn
• gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130)

• ingeschreven zijn bij een sportclub die aangesloten is bij Sodexo 
(clubs die nog niet aangesloten zijn bij Sodexo, hebben de 
mogelijkheid om dit nog te doen)

• het is niet mogelijk cheques voor anderen af te halen of te 
bestellen

Hoe sportcheques aanvragen?

Vul het  formulier in en geef het met de gevraagde bijlages 
persoonlijk af in een  Buurthuis of het secretariaat van de 
Buurthuizen (van maandag tot dinsdag van 8u30 tot 17u en vrijdag 
van 8u30 tot 16u30, tel. 02 209 62 71).

Gelieve volgende documenten mee te brengen:

• uw identiteitskaart
• het aanvraagdocument ingevuld door uw sportclub
• het betalingsbewijs van uw lidgeld aan de sportclub
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ENKELE ACTIVITEITEN OM TE ONTHOUDEN
/ FOCUS OP
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 : 

Vrijdag 29 juli: Uitstap naar Gent 
 
Donderdag 25 augustus: uitstap 
naar het meer van Bambois 
 
Maandag 19 september: 
Terug naar school voor 
alfabetiseringsklassen 
 
Woensdag 21 september: 
Nederlandse conversatietafels 
voor ouders en kinderen 
 
Buurthuizen Anneessens/ Zuid 
en Van Artevelde: 
 
Dinsdag 5 juli: Wandeling + 
Picknick op het 3 fonteinen park
  
Donderdag 7 juli: Busreis naar 
het Domaine de Wégimont 
 
Dinsdag 12 juli: Sporttoernooi in 
het park van Tervuren  
 
Van 12 tot 15 juli: Uitstap naar 
Oostende 
  
Dinsdag 19 juli: uitstap naar het 
Domein Nekker 
 
Donderdag 28 juli: Busreis naar 
Domaine de Chevetogne 
 
Dinsdag 2 augustus: Uitstap naar 
Brugge + boottocht  
 
Donderdag 4 augustus: Uitstap 
naar de zee Blankenberg  
 
Donderdag 11 augustus: Busreis 
naar Lac de l’Eau d’Heure 
 
Donderdag 18 augustus: 
Wandeling en picknick bij het 
Rouge Cloître 
 
Dinsdag 23 augustus: Uitstap 
naar Oostende
 

Donderdag 25 augustus: 
Barbecue bij de Buurthuis Zuid  
 
Data voor inschrijving voor 
alfabetiseringscursussen : 
 
Maandag 12 september van 9.30 
tot 12.00 uur in het Buurthuis 
Anneessens  
 
Dinsdag 13 september van 9u30 
tot 12u in het Buurthuis Van 
Artevelde  
 
Donderdag 15 september 
van 9.30 tot 12.00 uur in het 
Buurthuis Zuid 
 
Buurthuis Marollia: 
 
Maandag 4 juli: uitstap naar 
Oostende  
 
Maandag 11 juli : Tatoeage en 
henna workshop  
 
Maandag 1 augustus : Culinaire 
workshop met wereldkeuken 
gevolgd door een proeverij 
 
Maandag 15 augustus: crêpe 
party  
  
Maandag 12 september : Naailes 
voor beginners  
 
Dinsdag 20 september : Zumba  
 
Buurthuis Pijl:  
 
Vrijdag 8 juli : Waterbus + Pic- 
Nic bij de 3 fonteinen park 
 
Woensdag 20 juli: uitstap naar 
Oostende 
 
Dinsdag 9 augustus: Bezoek aan 
de grot van Han 
 
Vrijdag 12 augustus: Bezoek aan 
Dinant + boottocht 
 

 
 
Buurthuis Millennium:  
 
Maandag 11 juli: terras 
«Zomerdrankje» en culturele en 
vrijetijdsactiviteiten 
 
Vrijdag 26 augustus: Feestelijke 
intergenerationele barbecue bij 
de Millennium 
 
Maandag 29 augustus: uitstap 
naar het «Cinéma Palace» - 
programma beschikbaar vanaf 
22 augustus en inschrijving in uw 
Buurthuizen.         
 
Buurthuis Krakeel:  
 
Vrijdag 1 juli: Uitstap naar de « 
Ferme Nos Pilifs « + Pic-Nic 
 
Woensdag 6 juli: Groene 
wandeling in het park van 
Tervuren + Afrikamuseum. 
 
Van 12 tot 17 juli: «Strandkampen 
voor iedereen» groep 1 
 
Van 18 tot 23 juli: 
«Strandkampen voor iedereen» 
groep 2 
 
Dinsdag 9 augustus: Waterbus 
+ Picknick in het «Parc des Trois 
Fontaines 
 
Donderdag 25 augustus: 
Stadsboerderij  
«Maximilian Park». 
 
Woensdag 14 september: 
«Contrat de Quartier Durable 
Marolles» party 



9

LAEKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Bruyn : 

Zaterdag 2 juli: Buurtfeest 
(Bruyn in feest)

Woensdag 20 juli: Toetanchamon 
(rondleiding en taxi)

Dinsdag 2 augustus: Uitstap naar 
Oostende

Vrijdag 26 augustus: Bezoek aan 
Brugge

Week van 30/08 tot 10/09 :
Registratie voor 
schoolondersteuning

Woensdag 21 september: Bezoek 
aan de molen in Evere

Buurthuis Mellery: 

Donderdag 7 juli: Rumikube 
toernooi 

Vrijdag 15 juli: Waterbus en 
picknick in het park van de Drie 
Fonteinen 

Donderdag 28 juli: Uitstap naar 
Knokke

Donderdag 4 augustus: 
Pannenkoekenfeest

Woensdag 21 september: Bezoek 
aan de molen van Evere

Buurthuis Ambiorix: 

Vrijdag 29 juli, 26 augustus, 30 
september: Ontbijt

Elke dinsdag: Tai Chi 

Woensdag 20 juli, 17 augustus, 
21 september: Culinaire uitdaging

Buurthuis Leopold: 

Donderdag 7 juli: Culinaire 
uitdaging

Dinsdag 12 juli: Ontbijt

Elke woensdag van 13.00 tot 
16.30 uur: Zomeractiviteiten met 
de PCS Leopold 

Buurthuis Rotonde:
 
workshops Inleiding tot 
het gebruik van tablets/

smartphones: elke vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur 

Sluitingstijd :

Buurthuizen Leopold en Rotonde 
van 18/07 tot 29/07.

Buurthuis Modele : 

Dinsdag 5 juli: Uitstap naar 
Coxyde op dinsdag 

Vrijdag 8 juli: Maaltijd van de 
maand 

Vrijdag 15 juli: Waterbus en 
picknick in het park van de Drie 
Fonteinen 

Donderdag 4 augustus: Uitstap 
naar Marriakerke

Inschrijving voor 
schoolondersteuning en 
alfabetiseringscursussen: van 15 
augustus tot 9 september

Zaterdag 17 september: 
Buurtfeest 

ENKELE ACTIVITEITEN OM TE ONTHOUDEN
/ FOCUS OP
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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

RESTAURATIE VAN DE PETANQUEBANEN
De Buurthuizen Bockstael en Nachtegaal hebben hun 
petanquebaan nieuw leven ingeblazen.

Dit is een gelegenheid om onze gebruikers rond deze activiteit 
te ontmoeten en om weer interbuurtoernooien petanque te 
organiseren.

Wil je meedoen?

Neem contact op met de Buurthuizen Bockstael en Rossignol 
(informatie op blz. 4 en 5)

VAUX-HALL SUMMER

In 2017 kreeg de Vaux-Hall in het Warandepark na een grondige opknapbeurt zijn oorspronkelijke 
glorie en functie terug. De hele zomer lang kan het publiek er, van woensdag tot zondag, genieten 
van eencultureel en familiaal programma. 

Op donderdag is er een tweetalige voorstelling ‘Bar à signes’ (in het Frans en gebarentaal) met 
activiteiten voor zowel dove als horende toeschouwers; op vrijdag brengt ‘Cabaret Mademoiselle’, 
bekend in het Brusselse nachtleven, zijn burleske show; op zaterdag is het tijd voor ‘toute la Famille au 
parc!’ met de Muziekkapel (Koningin Elisabeth), dansinitiatie, filmvoorstelling in de openlucht… ; en op 
zondag is iedereen welkom voor yoga en brunch, met animatie van What the fun
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GRATIS STUDIEZALEN VOOR STUDENTEN
Het OCMW en de Jeugddienst van de Stad Brussel bieden de mogelijkheid voor leerlingen en 
studenten om te profiteren van een studieplaats tijdens hun revisie- of examenperiode.
 
CPAS STUDEERKAMERS 
 
Deze zalen zijn toegankelijk voor jongeren vanaf 16 jaar, op vertoon 
van hun studentenkaart, tot 30 juni, van maandag tot zaterdag van 
8.30 tot 21.00 uur:  
 
- Bruynstraat 225 - 1120 (NOH) 
- 7 rue du Miroir (Marolles) - 1000 
- Rond-punt Cité Jardin - 1020 Laken (Brugmann - naast de 
ingang van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) 
 
informatie : 02 563 66 51 - sallesdetudes@cpasbxl.brussels
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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.

Tegemoetkomingen en andere voordelen

• inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
• integratietegemoetkoming (IT)
• tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
• erkenning autonomie
• andere voordelen (parkeerkaart, verminderingskaart op het 

openbaar vervoer, enz.)

Wat neemt u mee op uw afspraak?

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

HAREN: elke tweede maandag van de maand voormiddag (9-12u) (12/9, 10/10, 14/11 en 12/12)

MELLERY: elke derde donderdagochtend (9.00-12.30 uur) van de maand (15/9, 20/10, 17/11 en 15/12)

ROTONDE: elke 3e donderdagmiddag (13.30-16.30 uur) van de maand (15/9, 20/10, 17/11 en 15/12)

NACHTEGAAL: elke eerste maandag: van 13u30 tot 16u30 van elke maand (5/09, 3/10, 7/11 en 5/12)

BRUSSEL’AIR-PREMIE
Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hebt u uw nummerplaat laten schrappen op 4 april 
2021 of later? Als u de algemene voorwaarden naleeft, hebt u recht op de Brussel’Air-premie! Deze 
premie, «à la carte» te besteden, geeft u recht op mobiliteitsalternatieven om u gemakkelijk en gratis 
in Brussel te verplaatsen. 

Wat is de Brussel’Air-premie? 

De Brussel’Air-premie is een financiële steun voor Brusselaars die ervoor kiezen om de auto te vervangen 
door alternatieve vervoermiddelen. Het principe?  U doet afstand van uw wagen en krijgt in ruil een 
mobiliteitsbudget dat u of uw gezinsleden kunnen spenderen bij diverse mobiliteitsdiensten. U of uw 
gezinsleden kunnen zo gratis verschillende vervoersmiddelen testen en combineren en ontdekken welk 
alternatief voor de wagen het best bij u past. 

Contact: 

Een vraag, een probleem met uw dossier? Neem contact op met Leefmilieu Brussel op 
brusselairpremie@leefmilieu.brussels of bel 02/775.75.75.


