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Philippe CLOSE 
Voorzitter

EDITO

Beste vrienden en vriendinnen van de Buurthuizen, 

We sluiten het jaar af met een project dat opgezet werd om het isolement van sommige Brusselaars 
te bestrijden. Hiervoor hebben de Buurthuizen van de Stad Brussel, Neveo en 1 Brief 1 Glimlach 
de handen in elkaar geslagen om hen troost te bieden tijdens de eindejaarsfeesten. In december 
hebben de drie organisaties gezamenlijk aan meer dan 600 geïsoleerde personen in de stad 
Brussel pakketten uitgedeeld.

Dit nieuwe jaar luidt ook de terugkeer in van onze activiteiten én van de «Nieuwjaarsborrel» 
in onze Buurthuizen. Uiteraard zullen we hiervoor de nodige maatregelen toepassen, want we 
mogen niet vergeten dat de gezondheidscrisis nog steeds niet voorbij is. 
Laten we dus burgerzin tonen en de realiteit van de gezondheidscrisis integreren in de organisatie 
van onze evenementen.

Dit is voor mij de gelegenheid om jullie eraan te herinneren dat er op het grondgebied van de 
Stad Brussel bijkomende vaccinatiecentra zijn geopend. De Vacci-bussen zijn ook aanwezig in 
de wijken van de stad om het vaccinatiesysteem te versterken (zie blz. 8).

Laten we ook niet vergeten dat de komst van zeer koud weer kan leiden tot moeilijke situaties 
voor kwetsbare of geïsoleerde mensen. Daarom kunnen de inwoners van de stad Brussel het hele 
jaar door terecht op het gratis nummer 0800/35.550 om melding te maken van situaties van 
isolement, kwetsbaarheid, enz.

In maart vindt de Week van de Rechten van de Vrouw plaats, die elk jaar door de cel Gelijke 
Kansen van de Stad wordt georganiseerd ter gelegenheid van de symbolische datum van 8 
maart, de Internationale Dag van de Vrouwenrechten. Een week lang worden er verschillende 
activiteiten aangeboden (conferenties, ludieke workshops, tentoonstellingen, toneelstukken, 
enz.) waarin verschillende thema’s aan bod komen in verband met de ongelijkheid van vrouwen 
en mannen en vrouwenrechten. Voor de editie 2022 zal de nadruk liggen op de obstakels en 
vooroordelen in verband met het moederschap.

Ondanks de coronacrisis blijven we betrokken in de verschillende wijken van de Stad om er voor 
alle bewoners te zijn. In deze context werd in het laatste quadriester van 2021 een nieuwe ruimte 
geopend - het Buurthuis Van Artevelde. In 2022 krijgen we de kans om een   nieuw Buurthuis te 
openen in de Europesewijk Het bedoeling is om nieuwe gebieden te kunnen bereiken en lokale 
contacten te kunnen bieden aan al onze burgers.
Dit formidabele netwerk van Buurthuizen willen we versterken en stimuleren.

Ik wens jullie en jullie naasten het allerbeste toe voor het nieuwe jaar 2022.

Zorg goed voor uzelf en uw naasten.

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

NATUURWANDELINGEN

6WEEK VAN DE RECHTEN VAN DE VROUW

A

HET KOUDEPLAN7 10

11BOZAR CONCERT

SPORT IN DE 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
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 : (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

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 2022 zal de nadruk liggen op de obstakels en 
vooroordelen in verband met het moederschap.

WEEK VAN DE RECHTEN VAN DE VROUW

NIEUW BUURTHUIS
In de Anneessenswijk opent een nieuw Buurthuis zijn deuren : 
het Buurthuis Van Artevelde.

Deze nieuwe ruimte zal nieuwe activiteiten en diensten aan de 
buurtbewoners van Anneessens bieden.

Kom langs en ontdek het team en de activiteiten van ons 
nieuw gezellig Buurthuis gelegen in de Van Arteveldestraat 
129, 1000 Brussel.
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HET KOUDEPLAN
Het aanbreken van een koudegolf kan een heleboel
moeilijkheden veroorzaken voor kwetsbare, zorgbehoevende 
en geisoleerde personen.

HET WINTERPLAN
In November opende Samusocial 150 winterplaatsen om de 
opvangcapaciteit van haar programma “daklozen” op een totaal 
van 900 plaatsen te brengen.

Er zijn verschillende faciliteiten georganiseerd, waaronder de 
opening van ons nieuw permanent centrum voor kwetsbare 
personen aan de Prins van Luiklaan in Anderlecht. Het centrum 
heeft een capaciteit van 160 plaatsen die het hele jaar door 
geopend zijn en herbergt nu ons opvangprogramma MediHalte, 
dat medische ondersteuning biedt aan 45 zorgbehoevenden. Het 
zal ook onderdak bieden aan de meest kwetsbare geïsoleerde 
personen die behoefte hebben aan stabiliserende zorg en steun.

Tijdens deze winter wordt de opvangcapaciteit van het centrum 
in Evere met 100 plaatsen verhoogd, zodat dagelijks 250 
alleenstaande mannen kunnen worden opgevangen.

In totaal zullen tijdens het winterseizoen tot 900 mensen dag en 
nacht worden opgevangen door Samusocial, met name : 

-tot 390 mensen in gezinnen
-tot 170 alleenstaande vrouwen
-tot 300 alleenstaande mannen
-45 geïsoleerde personen die medische opvang nodig hebben
De mobiele hulpteams blijven hun hulp verlenen aan de mensen 
op straat.

Het groen nummer : 
Telefoonpermanentie is elke dag van het jaar en 24 uur per 
dag bereikbaar om verzoeken om hulp, onderdak en informatie 
te beantwoorden en in te gaan op persoonsbeschrijving van 
mensen in nood.
Groen nummer  0800/99.340 
https://samusocial.be 

KOUDEPLAN VAN DE BUURTHUIZEN 
Vaak van veel langere duur en veel harder dan de hitteperiodes 
in België, raakt de winter een aanzienlijker aantal mensen op 
het grondgebied van de Stad, want hij verstoort verschillende 
aspecten/dimensies van het dagelijkse leven van de inwoners 
: ongezonde of slecht geïsoleerde woning, verwarming stuk of 
slecht werkend, problemen met het betalen van de energiefacturen 
die altijd maar hoger worden, maatschappelijk maar ook fysiek 
isolement bij slecht weer. De Buurthuizen zullen, samen met u, 
proberen om de moeilijkheden op te lossen waarmee u door de 
winter geconfronteerd wordt. 
Bij de Buurthuizen vindt u een luisterend oor, een aangepaste 
sociale begeleiding. De sociaal assistenten en animatoren 
beantwoorden uw vragen en orienteren de personen in functie 
van de problematiek. Tijdens de winter en in periodes van grote 
koude, staan we u bij met goede raad en specifieke, preventieve 
maatregelen. Als de grote koude eraan komt, dragen de 
Buurthuizen er ook zorg voor om aan de mensen die het moeilijk 
hebben om zich te verwarmen een onthaalplek te bieden waar 
iedereen overdag warmte en troost vindt.

Groen nummer 0800/35.550
Tijdens de week
Sociale permanentie in uwe Buurthuizen (zie op pagina 6)

VECHTEN 
TEGEN 
ISOLEMENT

De Buurthuizen hebben als 
opdracht het aangaan van 
de strijd tegen het isolement 
van iedere persoon die 
wenst deel te nemen aan het 
maatschappelijke en culturele 
leven van de buurt

Het hele jaar door, zij 
begunstigen/versterken van 
de sociale samenhang (tussen 
gebruikers onderling en met 
het verenigingsleven van de 
buurt/de openbare instellingen) 
vanuit de zorg tot preventie 
van individuele of collectieve 
problematieken waarmee het 
publiek geconfronteerd wordt.

De strijd tegen het isolement 
wordt elke dag geleverd en om 
hun doel te bereiken zijn de 
maatschappelijk assistenten 
van de Buurthuizen bijzonder 
waakzaam ten opzichte van de 
buurtbewoners en werken ze 
in een solidariteitsnetwerk om 
hulp te bieden aan de meest 
geïsoleerden.

Het ganse jaar door staat er 
een gratis groen nr. 
0800/35 550 ter beschikking 
van de bewoners van de Stad 
Brussel om iedere situatie van 
isolement, kwetsbaarheid, enz. 
te melden.
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NIEUWE VACCINATIEPUNTEN
Nieuwe vaccinatiepunten zijn geopend in de Stad Brussel. In verschillende wijken staan ook nog steeds 
Vacci-Bussen voor een vaccinatie tegen het coronavirus (Covid-19).

Personen woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van 12 jaar en ouder) kunnen zich in deze 
antennes en bussen gratis en zonder afspraak laten vaccineren tegen het coronavirus (Covid-19).

De nieuwe vaccinatieposten op het grondgebied van de Stad Brussel voor een gratis vaccinatie zonder 
afspraak:

Buurthuis Bockstael

Gravin van Vlaanderenstraat 4 - 1020 Laken
Elke vrijdag van 14u tot 20u en elke zaterdag van 9u tot 15u

Buurthuis Modelwijk

Modelwijk, blok 3 - 1020 Laken
Elke zaterdag en maandag van 9u tot 16u

Socialistische Mutualiteit

Lemonnierlaan 41 - 1000 Brussel
Elke maandag, woensdag en donderdag van 9u tot 16u30, dinsdag en vrijdag van 9u tot 12u

Centrum Utopie
Vanaf 16 november 2021 (en tot het einde van het jaar) :
Centrum Utopie (lokalen Bravvo), Sluismeester Coggestraat 18 - 1000 Brussel
Elke dinsdag en woensdag van 9u tot 16u

Meer informatie : https://www.brussel.be/vaccinatiepunten

HILDE DE GENDT, EEN WELVERDIEND PENSIOEN
Na een loopbaan van 42 jaar bij het OCMW en daarna de Buurthuizen, gaat onze collega Hilde De 
Gendt eind 2021 met pensioen.

Hilde, maatschappelijk assistente van opleiding, werkte 25 jaar in verschillende diensten van het 
OCMW voor ze in 2006 aan de slag ging bij de Buurthuizen (Contactcentra). Ze was verantwoordelijk 
voor verschillende diensten en projecten en ze zal ons bijblijven voor haar professionalisme, haar 
nauwgezetheid, haar zin voor organisatie maar ook haar menselijke kwaliteiten en haar luisterend oor.

Wij wensen haar veel geluk bij haar toekomstige projecten.

Ze laat het werk tussen goede handen !
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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 13 januari : 
Nieuwjaarsdrink

Maandag 17 januari : 
Geleid bezoek Tentoonstelling 
David Hockney

Elke 3de donderdag van de 
maand: Soep in Borgval

Buurthuizen Anneessens/Zuid : 

FOCUS OP:
Au Boulevard des Délices 
: Workshop Patisserie : 2 
donderdagen per maand

Dinsdag 11 januari :  Bezoek van 
het Brussels Museum van de 
Molen en de Voeding

Dinsdag 1 maart : 
Bakken van smoutebollen en 
pannenkoeken voor mardi gras

Buurthuis Marollia :

FOCUS OP :
Woensdag 5 januari : 
Nieuwjaarsdrink

Donderdag 17 februari : “Ah les 
Jolies Colonies” in Theater Rijkse 
Klaren

Woensdag 23 maart : 
Carnavalsfeest

Buurthuis Pijl : 

FOCUS OP : 
Donderdag 6 januari : 
Nieuwjaarsdrink

Elke woensdag : 
Ontbijt

Elke dinsdag : 

Buurthuis Van Artevelde :
FOCUS OP :
Donderdag 13 januari : Geleid 
bezoek in de Begijnhofwijk 

Vrijdag 18 februari : Bezoek 
Migratiemuseum
 
Donderdag 31 maart : Bezoek 
van de tentoonstelling ”Les 
grandes figures du Maghreb”     
 
LAEKEN/NOH/HAREN

Buurthuis Nachtegaal : 
FOCUS OP : 
Woensdag 12 januari : 
Nieuwjaarsdrink

Vrijdag 11 februari : 
Participatief project met Sint-
Valentijnsmaaltijd 

Vrijdag 4 maart : Verkleed 
carnavalsdiner voor een 
participatief project 

Buurthuis Bruyn : 
FOCUS OP : 

Vrijdag 7 januari om 14u : 
Nieuwjaarsborrel

Woensdag 2 februari :
Vieruurtje voor Maria-Lichtmis 

Woensdag 2 maart : 
Bezoek van Technopolis

Buurthuis Noord-Oost :  
FOCUS OP :
Woensdag 19 januari: 
Nieuwjaarsdrink

Donderdag 17 februari : ”Ah les 
Jolies Colonies” in Theater Rijkse 
Klaren

Woensdag 2 maart : Spaghetti 
Bolognese voor Télévie

Buurthuis Mellery : 
FOCUS OP :
Dinsdag 25 januari : 
Nieuwjaarsdrink

Dinsdag 15 februari : 
Maaltijd Sint-Valentijn

Initiatiecursus 
smartphonegebruik

Buurthuis Millennium : 

FOCUS OP : 
Vrijdag 14 januari : 
Nieuwjaarsdrink

Donderdag 17 februari : 
Maaltijd Sint-Valentijn

Donderdag 10 maart : 
Welzijnsdag met de vzw ”Belles 
au quotidien” 

Bruuthuis Krakeel : 

FOCUS OP : 
Woensdag 12 januari : 
Nieuwjaarsdrink

Woensdag 2 februari : 
Vieruurtje voor Maria-Lichtmis 

Vrijdag 4 maart : 
Carnavalsvieruurtje

Vrijdag 18 maart : 
Uitstap in Oudenaarde

Buurthuis Rotonde / Leopold : 
FOCUS OP :

Dinsdag 11 januari : 
Fotowandeling : Balad’photo 
”photos urbaines” 

Donderdag 13 januari : 
Informatiesessie over het welzijn 
van dieren 
 
Woensdag 19 januari : Alzheimer 
Café

Maison de Quartier Haren : 
FOCUS SUR :

Vrijdag 7 januari om 14u : 
Nieuwjaarsborrel

Woensdag 2 februari : 
Vieruurtje voor Maria-Lichtmis 
 
Vrijadeg 11 maart : Welzijnsdag 
met de vzw ”Belles au quotidien” 
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SPORT IN BUURTHUIS 
De Buurthuizen bieden een reeks sportcursussen aan met korting voor senioren. Sportkaarten voor 10 
beurten zijn te koop bij het administratief kantoor van de Buurthuizen of in uw Buurthuis.
Van maandag tot donderdag van 8.30 tot 17.00 uur - vrijdag tot 16.30 uur

Prijs : 25 euro voor inwoners van Brussel-Stad - 35 euro voor inwoners buiten Brussel-Stad

AQUABIKE N-O-H 

Uurrooster : Donderdag van 
12u40 tot 13u40

Locatie : Neder zwembad

AQUAGYM LAEKEN 

Uurroster : Vrijdag van 15u tot 
16u

Locatie : Laeken zwembad

AQUAGYM N-O-H 

Uurooster : Donderdag van 
12u40 tot 13u40

Locatie : N-O-H zwembad

IK LOOP VOOR MIJN 
GEZONDHEID 

Uurroster : Maandag en 
Woensdag van 10u tot 11u

Locatie : Koning 

QI GONG 

Uurroster : Dinsdag van 10u tot 
11u (groep 1) en van 11u15 tot 
12u15 (groep 2)

Locatie : Prins Leopoldsquare in 
1020 Brussel 

Beschrijving : 
Qi Gong is een energetische 
praktijk uit de Traditionele 
Chinese Geneeskunde die werkt 
op ademhaling, lichaamsbewust-
zijn en concentratie. Het bevor-
dert het welzijn, de ontspanning 
en het behoud van de gezond-
heid.

ZUMBA

Uurroster : Dinsdag van 17u30 
tot 20u
Locatie : Buurthuis Nachtegaal 

Nachtegaalsweg 18/20 – 1120 
Brussel

Uurrooster : Donderdag van 11u 
tot 12u

Locatie : Sportcomplex Zuidpa-
leis – Roger Van der Weydens-
traat 3 - 1000 Brussel

ZUMBA GOLD 

Uurrooster : maandag van 10u30 
tot 12u

Locatie : Zwembad van Neder 
Met Muriel 

Uurrooster : Dinsdag van 10u30 
tot 11u30

Locatie : Buurthuis 
nachtegaal – Nachtegaalsweg 
18/20 – 1120 Brussel

Boudewijnstadion in 1020 Laken

Beschrijving : Voorzichtig 
(opnieuw) starten met lopen



11

BOZAR CONCERT 
Voor zijn ballet Romeo en Julia schreef de Russische componist 
Sergej Prokofiev indrukwekkende symfonische muziek. Sommige 
delen, zoals de bekende Dance of the Knights, werden later gebruikt 
als filmmuziek.

Het Belgian National Orchestra speelt onder leiding van chef-dirigent 
Hugh Wolff enkele hoogtepunten uit dit legendarische werk.

De jonge Gentse theatermaker Mats Vandroogenbroeck verzorgt 
samen met een actrice en een videokunstenaar het scenische deel 
van de voorstelling. Wat heeft het verhaal van Romeo en Julia ons 
vandaag nog te vertellen? Functioneert liefde in een digitaal tijdperk 
nog op dezelfde manier? En hoe authentiek zijn online ervaringen?

In de maanden voorafgaand aan het concert geven we workshops op 
scholen. Daarin gaan jongeren mee op zoek naar het antwoord op 
de bovenstaande vragen. Het materiaal dat in de workshops wordt 
gecreëerd – korte teksten, tekeningen en zelfs digitale Avatars – zal 
uiteindelijk deel uitmaken van de voorstelling. Een eigenzinnige 
interpretatie van Shakespeares klassieker, voor en met jongeren!

Vrijdag 14 januari, van 14u tot 15u

Henry Le Boeufzaal : Ravensteinstraat 23 1000 BRUSSEL

Tickets zijn verkrijgbaar via onze partenrschap met BOZAR. 
Informatie in uw Buurthuizen.

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
«De Panne» van woensdag 30 maart tot zondag 3 april 2022 

Begeleide wandelingen in de duinen van de Westhoek, het bos en 
het strand (van gemiddelde moeilijkheidsgraad en niet langer dan 
6/8 km). Een dagtocht per touringcar naar Frankrijk naar de 2 Caps, 
Boulogne-sur-mer en Wissant wordt aangeboden met een natuur- en 
erfgoedgids.

U verblijft in het Park Hotel, op 250 m van het strand, met volpension 
(exclusief twee lunches en drankjes).

Het hotel organiseert een buffet met Spaanse specialiteiten 
op vrijdagavond, een buffet met Belgische specialiteiten op 
zaterdagavond en een all-you-can-eat barbecue op zondagmiddag 
voor ons vertrek. Dit verblijf wordt georganiseerd door het 
departement Senioren Soyons Curieux van de Petits Débrouillards in 
samenwerking met het AEP-Senior Afdeling.

Vertrek met de trein vanuit Brussel-Zuid naar Oostende en 
aansluiting in De Panne met de tram van De Lijn. Een AEP-
begeleidster is aanwezig gedurende het hele verblijf vanaf Brussel-
Zuid.

Prijs: € 679 in een tweepersoonskamer
€ 819 in een eenpersoonskamer.
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KOM DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN VAN 
DE BUURTHUIZEN ROTUNDA EN LEOPOLD 
ONTDEKKEN 
Kom enkele van de wekelijkse activiteiten ontdekken van Buurthuizen Rotonde en Leopold in Laken 

Café branché - computerworkshops 
Wilt u op de hoogte blijven door gebruik te maken van nieuwe communicatiemethoden, toegang te 
krijgen tot op internet beschikbare informatie en bepaalde administratieve formaliteiten te vervullen? 
Elke maandag neemt de vzw «Espace Cultures et Développement» u mee op een ontdekkingstocht door 
de digitale wereld en leert u computervaardigheden die nuttig zijn in uw dagelijks leven. 
Het is ook een plaats om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen bij een goede koffie. 
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur - Buurthuis Leopold 
 
Inleiding tot improvisatie 
Aan de hand van reële of ingebeelde situaties en via rollenspelen zal onze vrijwilligster Eliane u helpen 
om al het creatieve potentieel dat in u schuilt te ontwikkelen. Er is geen theaterervaring vereist, behalve 
de wens om plezier te hebben en te delen met anderen. Een goede gelegenheid om aan je geheugen en 
zelfvertrouwen te werken. 
Maandag van 14 tot 16 uur - Buurthuis Rotonde

Nederlandse conversatietafel 
Onze vrijwilligster Eliane, een Nederlandstalige uit Laken, nodigt u uit om samen te komen om in een 
ontspannen sfeer Nederlands te praten bij een kopje koffie. Alle niveaus zijn welkom. Een leuke en 
leerzame tijd is gegarandeerd!
Donderdag van 10 tot 11 uur - Buurthuis Leopold

NIEUWE BURGERPORTAAL MYBXL
Het burgerportaal MyBXL is een platform dat het oude e-loket vervangt en elke Brusselaar zijn of haar 
‘beveiligde persoonlijke online ruimte’ biedt. 

MyBXL biedt rechtstreeks toegang tot verschillende procedures die geregeld door de Stad worden 
uitgevoerd:
• Bevolkingsattesten (samenstelling van gezin, woonst, leven...)
•  Uittreksels uit het Strafregister
•  Uittreksels uit akten van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks-, echtscheidingsakten,...)
• Vragen om  vergroening van de openbare ruimte (gevels, daken, bloemen en planten in bakken, aan 

de voet van bomen,...)

En dat is nog maar het begin. In de loop van de tijd zal het portaal 
zijn catalogus uitbreiden en personaliseren. Op lange termijn zal 
het met een paar muisklikken toegang geven tot een groot aantal 
producten van de Stad.

Waarom een nieuw instrument?
Dit instrument maakt deel uit van het smart city project BXL20/21, 
dat een reeks initiatieven omvat, waarvan het meest zichtbare 
ongetwijfeld het toekomstige  Administratief centrum is. Stuk voor 
stuk hebben deze initiatieven volgende doelen:

• onthaal en behandeling van verzoeken van burgers
• doeltreffendheid van de werkmethoden
• welzijn van het personeel

Ga dus naar MyBXL om eenvoudig uw beveiligde persoonlijke ruimte 
te creëren (met behulp van uw elektronische identiteitskaart en een  
e-ID lezer of de  itsme-applicatie) en uw eerste documenten online te 
verkrijgen.


