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Philippe CLOSE 
Voorzitter

EDITO
Beste vrienden van de Buurthuizen, 

Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken en de gezondheidssituatie is aan het evolueren. 
De vaccinatiecampagne is al enkele maanden aan de gang, met wisselende resultaten naar gelang 
van de regio. Meer dan ooit moeten wij waakzaam en voorzichtig blijven en ons aanpassen aan 
de geldende regels.

We bieden nog steeds verschillende diensten aan: shopping shuttle, taxi vouchers, enz. Aarzel 
niet om contact op te nemen met onze maatschappelijk assistenten tijdens de permanenties (blz. 
6).

November en december kunnen ook koude maanden zijn. Dit is een riskante periode voor onze 
ouderen en voor de mensen die alleen zijn. Vergeet niet dat de Stad Brussel, het OCMW en 
de Buurthuizen vanaf half november het “Koudeplan” in werking stellen (blz. 6). Mensen die 
eenzaam zijn, in een precaire situatie verkeren of afhankelijk zijn van anderen, kunnen gratis 
bellen naar 0800/35.550 of zich via dit nummer aanmelden. Deze actie maakt deel uit van onze 
dagelijkse strijd tegen het isolement van de meest kwetsbaren en behoeftigen. De Buurthuizen 
blijven een sleutelrol spelen bij het helpen van mensen in onze buurten.

De teams van de Buurthuizen hebben natuurlijk een gevarieerd activiteitenprogramma opgesteld 
om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen buiten te komen en zich te amuseren (zie blz. 
9). Uitstapjes, culturele bezoeken, maaltijden, wandelingen. De programma’s zijn beschikbaar 
in uw Buurthuis. De diensten van de Stad doen ook hun uiterste best om ervoor te zorgen dat 
de activiteiten kunnen plaatsvinden met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen en 
-protocollen. Dit zal het geval zijn bij de vele evenementen aan het eind van het jaar (Sinterklaas, 
WINTERPOP, Kerstmis, enz.).

In oktober zal de Stad haar plan voor de senioren voorstellen. Dit plan toont onze wil om een 
transversaal seniorenbeleid te ontwikkelen.
Mobiliteit, gezondheid, cultuur, digitale technologie.... de onderwerpen zijn uitgebreid en de 
projecten talrijk.

In dit verband zullen wij ook kunnen rekenen op de nieuwe Adviesraad van de Senioren (zie blz. 
10). Deze representatieve raad brengt advies en suggesties over kwesties die ouderen aangaan: 
veiligheid, vervoer, huisvesting, rusthuizen, enz.
Ik wil ook de nadruk leggen op het besluit om toe te treden tot het «Charte Ville Amie Démence» 
van de vzw Ligue Alzheimer, dat gebaseerd is op 5 assen: sensibilisering, het recht om anders 
te zijn, voorlichtings- en begeleidingsorganen voor mensen met de ziekte en hun familieleden, 
acties en activiteiten in de stad, overleg.

Het is ook de bedoeling specifieke acties uit te voeren om burgers, familieleden en mantelzorgers, 
verenigingen, handelaars, scholieren en studenten, enz. voor te lichten over en bewust te maken 
van dementie. Dit willen we doen door hen instrumenten aan te reiken waarmee zij de ziekte 
kunnen begrijpen en eventueel een gedesoriënteerd persoon kunnen begeleiden. In Buurthuis 
Leopold wordt sinds kort een Alzheimercafé georganiseerd (zie blz. 7).

Het leven wordt geleidelijk weer normaal, maar we mogen niet vergeten dat de dreiging van het 
coronavirus nog steeds aanwezig is! Ik wil jullie er dan ook aan herinneren dat alleen vaccinatie en 
verantwoordelijk gedrag ons in staat zullen stellen het Brussel waar wij van houden nieuw leven 
in te blazen.

Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren.
Ik hoop jullie snel te ontmoeten 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
Foto credit : https://pixabay.com/fr/photos/
bruxelles-grand-march%c3%a9-la-belgique-1546290/

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

Bruxelles

Help je regelmatig een naaste die 
zijn of haar zelfstandigheid aan het 

verliezen is ? Wij steunen je ! 

JULLIE ZIJN MET MEER DAN 
10% IN BRUSSEL 

Info in NL ? 
Bel : 02.546.14.71 / mantelzorgers.be

De 
mantelzorgers

6SOCIALE DIENST

A

ALZHEIMER KOFFIE7 10

11NATUURWANDELINGEN

DE  MANTELZORGERS
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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/Zinnik : (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
Van Artevelde : Maandag van 13u tot 15u30,dinsdag van 9u tot 12u en donderdag van 9u tot 12u

LAKEN/NOH/HAREN

Bockstael - Willems : (naar de 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 (nieuwe uurooster)
Rotonde : Dinsdag van 9u tot 12u
Leopold : Op afspraak
Mogelijkheden voor afspraak in het Buurthuis of per telefoon.

AALLZZHHEEIIMMEERR  
CCAAFFÉÉ  vvaann

LAEKEN

Een Alzheimer Café is een 
ontmoetingsgroep voor 
patiënten, verzorgers en 
professionals. 
Het is een plek waar 
mensen elkaar ontmoeten 
onder het genot van een 
drankje, een taartje, een 
chocolaatje, om concrete 
vragen te stellen over het 
dagelijks leven met 
Alzheimer en om op een 
informele wijze over het 
onderwerp te praten. 

3E wwooeennssddaagg  
vvaann  ddee  mmaaaanndd

VAN 14u TOT 16u

BUITEN DE 
SCHOOLVAKANTIES

WWIIJJ  VVEERRWWAACCHHTTEENN  UU  
VVAANNAAFF  

1155  SSEEPPTTEEMMBBEERR!!  

BBUUUURRTTHHUUIISS  
““RROOTTOONNDDEE""  

  
Sint-Lambertusplein 

1020 BRUSSEL

CONTACT : Buurthuis Rotonde 
- 0490 47 72 87 ET 02 435 16 99
- INFO@LMDQ.BE
MODERATOR: ESTHER M. DIBAZEKA - 02 510 61 88

Ligue Alzheimer ASBL - ligue.alzheimer@alzheimer.be - 04 229 58 10 -  www.alzheimer.be 

Een nieuw adres voor een nieuwe start! 

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 2020 tot 31 maart
2021.

* 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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WEEK VAN DE MANTELZORGERS
Zorgt u voor iemand die zijn zelfstandigheid aan het verliezen is door ziekte, handicap of ouderdom? De 
VZW Aidants Proches Bruxelles steunt u : 

Elk jaar wordt er een week georganiseerd om de rol van de mantelzorgers onder de aandacht te brengen: 
de Week van de Mantelzorgers! Bij deze gelegenheid organiseren diensten, gemeenten, verenigingen 
en instellingen activiteiten voor mantelzorgers. Deze activiteiten omvatten informatiesessies, webinars, 
respijtactiviteiten, culturele activiteiten, enz.

De  Buurthuizen nemen deel aan de Week van de Mantelzorgers!

Op 4 oktober om 17.30 uur : informatiesessie over «Mantelzorgers» onder leiding van de vzw Aidants 
Proches, op inschrijving op 0490/47.72.87 in het Buurthuis Leopold.

Op 6 oktober om 14.30 uur : Passieve ontspanningssessie voor mantelzorgers, op inschrijving op 
0490/47.72.87 in het Buurthuis Leopold.

Elkaar begrijpen om beter samen te leven!
Beste burger, iedereen heeft zijn eigen sociale bubbel en vandaag willen we die meer dan ooit uitbreiden! 
Maar er is één bubbel die we allemaal delen - dat is Brussel. Om samen te bouwen aan een internationale, 
vreedzame en solidaire stad, neem deel aan onze enquête en help ons beter te begrijpen hoe onze 
bubbels elkaar kruisen en verrijken, met als doel:  

- beter te begrijpen wat ons samenbrengt en wat ons kan verdelen
- de toegang tot en de kwaliteit van overheidsdiensten voor iedereen te verbeteren
- een dialoog met de burgers over belangrijke kwesties op te bouwen

Bravvo houdt een openbare raadpleging over de polarisatie en het welzijn van de Brusselaars.
Woont of werkt u in de stad Brussel? Laat uw stem horen! De eerste 1.000 respondenten winnen een 
vrijkaartje voor de Cinema Palace. Bravvo garandeert dat uw antwoorden volledig anoniem verwerkt 
zullen worden.
 
Link naar de vragenlijst: https://delivr.com/2t93z

BRUSSEL, MIJN BUBBEL 
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ACTIVITEITEN
In oktober, november en december 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 in de 
Borgval

Elke 3e donderdag van de 
maand : Soep in de Borgval

Buurthuis Anneessens : 

FOCUS OP :

Dinsdag 12 oktober : Bezoek aan 
het Parlamentarium

Buurthuis Marollia :

FOCUS OP :

Maandag 18 oktober : Workshop 
Aziatische keuken

Vrijdag 12 november : 
Keukenworkshop Maghreb

Vrijdag 26 november : 
Keukenworkshop muffins

Buurthuis Pijl : 

FOCUS OP : 

Elke maandag : Cursus Italiaans
 
Elke woensdag : Ontbijt bij Pijl

Elke dinsdag : Initiatiecursus 
smartphone

Buurthuis Millennium : 

FOCUS OP : 

Dinsdag 5 oktober:  Toneelstuk 
«L’île» van het gezelschap 
Impromptue in het Centrum 
Noordpool

LAEKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Haren : 

FOCUS OP :

Elke maandag : Pannenkoek van 
Naïma

Elke woensdag : Soep van Aïcha

Donderdag 25 november 
: Natuurwandeling in het 
Tervurenpark

Buurthuis Nachtegaal : 

FOCUS OP : 

Donderdag 21 oktober : Dag op 
de Ferme de la Hulotte

Dinsdag 9 november : Geleid 
bezoek in het Euro Space Center 
+ bezoek aan een schaapskooi 
met kaasproeverij

Buurthuis Bruyn : 

FOCUS OP : 

Woensdag 27 oktober : Bezoek 
aan het themapark «Betovering»

Zaterdag 6 november : Minigolf

Zaterdag 11 december : 
Kerstmarkt in Leuven 

Buurthuis Noord-Oost :

FOCUS OP:

Donderdag 14 oktober : « E-CO. 
SYSTEM» in het Théatre des 
Riches-Claires

Donderdag 22 november : 
Natuurwandeling in Tervuren

Woensdag 8 december : 
Spaghetti Bolognaise voor 
Télévie

Donderdag 18 november : 
Zelfgemaakte maaltijd

Donderdag 16 december : 
Kerstbrunch

Buurthuis Mellery : 

FOCUS OP :

Woensdag 27 oktober : 
Poppenkastvoorstelling «Le petit 
poisson doré» in het Théâtre des 
Cœurs de Bois 

Dinsdag 16 november : Treinreis 
naar Mons, de stad van de 
Doudou

Dinsdag 14 december : 
Kerstmaaltijd en feestelijke 
namiddag

Buurthuis Rotonde / Leopold : 

FOCUS OP :

Vrijdag 22 oktober : Uitstap naar 
Namur 

Dinsdag 26 oktober : Culinaire 
uitdaging «het witloof»

De Buurthuizen zullen gesloten 
zijn 1 en 2 november - 12 en 
12 november en maandag 15 

november

Jaarlijkse sluiting :
Van 20 december tot 2 januari 

2022

COVID 19 : Gelieve u te 
informeren en in te schrijven 
bij de Buurthuizen voor alle 

activiteiten.
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Uitstap naar Mariemont op 
dinsdag 23 november 2021

8 uur : Vertrek van het 
Bockstaelplein

10.30 uur : Rondleiding door 
de tentoonstelling Het Mithras 
Mysterie in het kasteel van 
Mariemont.

We worden ondergedompeld in 
een van de meest mysterieuze 
culten uit de Romeinse oudheid. 
Aan de hand van beroemde 
en spectaculaire werken, maar 
ook aan de hand van recente 
vondsten die voor het eerst aan 
het publiek worden getoond, 
zullen we de gelegenheid 
hebben om een atypische 
cultus te ontdekken. We treden 
binnen in het hart van de 
ondergrondse heiligdommen, 
nemen deel aan banketten en 
echte rituele voorstellingen 
en komen in aanraking met de 
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aanhangers van de raven- of 
leeuwenmaskers....

12.30 uur : Lunch in La Terrasse, 
het restaurant van het museum 
(dagschotel) - drankjes niet 
inbegrepen in de prijs van de 
uitstap.

14.00 uur : Rondleiding door 
het park van het kasteel vanuit 
het oogpunt van de natuur in 
de herfst en van de beroemde 
beeldhouwwerken (De Burgers 
van Calais van Auguste Rodin, de 
grote Boeddha...) door het CRIE 
(Centre régional d’initiation à 
l’environnement). 

Als het weer het niet toelaat of 
voor mensen met een beperkte 
mobiliteit wordt binnen een 
workshop over mineralen en 
gesteenten georganiseerd.

16.30 : terugkeer naar Brussel
Kosten: € 60 / persoon alles 
inbegrepen behalve drank

ADVIESRAAD VAN DE SENIOREN
De Adviesraad voor Senioren is een adviesorgaan, als dusdanig erkend door de Gemeenteraad.

De missies en organisatie van de Raad zijn conform de Ordonnantie van 27 juli 2017 betreffende de 
gemeentelijke seniorenadviesraden.

Opdracht :

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

Contact & info :
Mail : senior@brucity.be 
Met de Buurthuizen :  02 209 62 70
https://www.brussel.be/adviesraad-van-de-senioren

Bijkomende informatie 
voor deze verblijven :

Nicole Malengreau 
0476/50 20 49 

of
malengreaunicole@gmail.com

Inschrijving : 

www.lespetitsdebrouillards.be
espace évènement, excursions

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN «SOYONS 
CURIEUX» VAN DE PETITS DÉBROUILLARDS
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NATUURWANDELINGEN

Elke donderdag om 14u30, kom en
ontdek onze wandelingen met Marion
Schuberth onze natuurgids !

Donderdag 21 oktober :
Kinsendael en Kauwberg

Donderdag 25 november :
Park van Tervuren

Donderdag 9 december :
Rood-Klooster

1€ per wandeling

Informatie naar het Buurthuis Haren - 
02/241.35.70

KLAS ZOEKT VRIJWILLIGE BEGELEIDER

In het kader van ons project «Les in de buitenlucht» zijn wij op zoek naar twee actieve en dynamische 
mensen die graag omgaan met kinderen en zich in de natuur bevinden. 

U vergezelt gemiddeld één keer per maand (of meer indien u dat wenst) de twee leerkrachten die 
verantwoordelijk zijn voor de klassen tijdens hun uitstapjes naar het Laarbeekbos, gedurende een hele dag 
(van 9 tot 15.30 uur).

Contact: Olivier Zilli - 0478/888.147 - o.zilli@arrg.be

BUURTHUIS LEOPOLD IS OP ZOEK NAAR EEN SCHAAKLIEFHEBBER

Het team van het Buurthuis Leopold in Laken is op zoek naar een liefhebber van schaken en/of dammen. 

Aarzel niet om contact op te nemen met Ould via 0490/47.67.53 als u zichzelf herkent in deze beschrijving.

ZOEKERTJES

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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De Palace in Brussel kiest voor zijn eerste grote tentoonstelling voor 
de atypische carrière van een icoon uit de Franse cinema: Louis de 
Funès.

De Franse Cinemathèque uit Parijs produceerde deze evenementiële 
tentoonstelling, waar ze vorige jaar zeer goed onthaald werd door 
het publiek. De expositie vindt plaats vanaf 2 oktober tot 16 januari 
2022.

Deze tentoonstelling ontdekken?
Neem contact op met uwe Buurthuizen

TENTOONSTELLING LOUIS DE FUNÈS

CONCERTEN BOZAR MUSIC

Met een grote dubbeltentoonstelling keert David Hockney (°1937) na bijna dertig jaar terug naar BOZAR. 

Tot op heden blijft de Britse artiest een van de meest invloedrijke en inspirerende kunstenaars ter 
wereld. In Werken uit de Tate Collectie, 1954-2017 maak je een reis door Hockneys volledige carrière, met 
iconische beelden uit de Londense ‘swinging sixties’ en Zuid-Californië, zijn beroemde dubbelportretten 
en monumentale landschappen.

Van Hockneys honger naar experiment, levert ook het tweede luik het bewijs. De komst van de 
lente, Normandië, 2020, gepresenteerd in samenwerking met de Royal Academy of Arts, toont je de 
kleurrijke iPad-schilderijen die hij tijdens de eerste lockdown maakte. Hockneys schilderijen hebben een 
tijdloosheid die jong en oud blijft aanspreken. 

Deze tentoonstelling ontdekken?
Neem contact op met uwe Buurthuizen

TENTOONSTELLING DAVID HOCKNEY

Vrijdag 15 october : Jiyoon Lee, Brannon Cho & Hans H. Suh - Ensemble of Korean Laureates of the 
Queen Elisabeth Competition

Om de Belgisch-Koreaanse vriendschap te vieren, verwennen de uitmuntende Koreaanse muzikanten 
Jiyoon Lee, Brannon Cho, Hans H. Suh – alle drie laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd –  je op 
een zinderend recital.

Zaterdag 6 november : Belgian National Orchestra, Bringuier & Thibaudet 

Liszts Tweede Pianoconcerto is niet enkel bijzonder virtuoos, maar er zitten ook ongelofelijke lyrische 
passages in. Het is dan ook een kolfje naar de hand van de flamboyante Franse sterpianist Jean-Yves 
Thibaudet.

Zaterdag 4 december : 1er Lauréat Concours International Reine Elisabeth 2021 – piano 

Zoals de traditie het wil, verwelkomt Bozar de eerste laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd voor 
piano voor een recital op de plaats van zijn of haar overwinning: de Zaal Henry Le Bœuf in het Paleis voor 
Schone Kunsten.

Zaterdag 18 december : Jordi Savall & Hespèrion XXI - Bal·Kan : Miel et Sang

Jordi Savall bestudeert de Sefardische en Ottomaanse repertoires van de Balkan onder begeleiding van 
muzikanten uit deze streken, die de Ottomanen in de 15e eeuw de naam “Bal Kan” (honing & bloed) ga-
ven. Een prachtige lofzang om de herinnering aan deze tradities levendig te houden. 

Deze concerten ontdekken?
Neem contact op met uwe Buurthuizen


