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Mijn voorzitterschap van de raad van bestuur loopt 
aanstaande mei ten einde, dus is het logisch dat ik 
een balans opmaak van de twee jaar die ik aan de 
zijde van de bewoners van de Lakense Haard heb 
doorgebracht.
Hoewel ik sinds 2000 actie voer, heeft dit mandaat 
mij, door op het terrein te werken, in staat gesteld 
om meer te bieden. Ik heb voor alles voorrang ge-
geven aan het contact met de bewoners, ik heb hen 
ontmoet, naar hen geluisterd en mijn best gedaan om 
in hun behoeften te voorzien. Het was echt een verrij-
kende ervaring voor mij.
Ik ben ook verheugd dat ik de verwezenlijking van 
grootschalige projecten heb kunnen begeleiden, zo-
als gebouw 22, een project voor gegroepeerd wonen 
dat nu in zijn eindfase is, maar ook de vordering van 
de woningen die we op de site van Tivoli Greencity 
gaan innemen of de renovatie van twee huizen aan 
de Romeinsesteenweg en de aanleg van sportterrei-
nen voor de jongeren op de site van de Modelwijk.
In dezelfde geest lijkt het plan voor mutaties, dat de 
toewijzing van een woning aan een bewoner afhan-
kelijk maakt van de samenstelling van zijn gezin en 
dat het zo mogelijk maakt om een goed evenwicht 
tussen de huurders te creëren, mij essentieel voor de 
toekomst van de Lakense Haard.
Voorrang geven aan herhuisvesting en renovatie van 
het bestaande - zelfs vóór de bouw van nieuwe wo-
ningen - zijn principes die me bijzonder na aan het 
hart liggen.
Ik dank de bestuurders, alle personeelsleden van de 
Lakense Haard en hun directeur voor het belangrijke 
werk dat ze elke dag verrichten ten dienste van de 
bewoners. Ik groet, ten slotte, de bewoners van de 
Haard; ik ben hen dankbaar voor het vertrouwen dat 
ze in mij hebben gesteld.

« Voorrang geven 
aan herhuisvesting 
en renovatie van het 
bestaande... »

EDITO

Benhur Yusuf Ergen
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DOSSIER

De onderhoudsafdeling 
van de FLH 
Om voor het onderhoud van zijn bijna 4000 
woningen, verspreid over meerdere locaties 
en bezet door meer dan 7.500 bewoners, te 
zorgen, beschikt de Lakense Haard over een 
onderhoudsafdeling die als taak heeft om te 
waken over het patrimonium, het onderhoud 
en de goede werking van de infrastructuren.

DOSSIER

De verantwoordelijkheden van de huurder
Zoals elke goede huurder bent u verantwoordelijk 
voor het goede onderhoud en voor 'kleine repa-
raties' in uw appartement: van het reinigen van 
de vloeren en ramen tot het schilderen van de 
muren, het onderhoud van uw sanitair, het ont-
luchten van uw radiatoren of het vervangen van 

Sommige taken zijn regelmatig - bij elk vertrek 
van huurders, bijvoorbeeld, worden de apparte-
menten weer in orde gebracht - of maandelijks 
- elke maand worden de stookinstallaties gecon-
troleerd en hetzelfde geldt voor de apparatuur 
die betrekking heeft op de veiligheid en brand.
Daarnaast behandelt de onderhoudsafdeling in-
tern tussen de 600 en 700 aanvragen per maand!
Om een efficiënte dienstverlening aan de huur-
ders te waarborgen, heeft het technisch team de 
bewuste keuze gemaakt om zo autonoom en ver-
antwoordelijk mogelijk te werken en heeft het een 
reeks eenvoudige procedures in te voeren. Elk lid 
van het team neemt, via gewone brievenbussen, 
tweewekelijks kennis van de uit te voeren werken. 
Vervolgens organiseert iedereen zijn werk op ba-
sis van de aard van de werken, de geografische 
locaties of de eventueel vereiste beroepstakken.

Hoe een aanvraag voor een reparatie of wer-
ken indienen?
Als u een probleem opmerkt in uw appartement 
of als u werken wilt uitvoeren, kunt u een beroep 
doen op een extern bedrijf of op de onderhouds-
afdeling van de FLH.

Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is een 
e-mail sturen of telefoneren en natuurlijk duidelijk 
uitleggen waarom u om een interventie vraagt. 
Er wordt u vervolgens gevraagd om gemakkelijke 
toegang tot uw appartement te bieden.
Zodra uw aanvraag is geregistreerd, wordt deze 
beoordeeld door een technische verantwoorde-
lijke die beslist of deze aanvaardbaar is of niet. 
Als dat het geval is, wordt de huurder binnen 48 
uur gecontacteerd; het werk wordt vervolgens 
gepland en georganiseerd.

Wat zijn de interventietermijnen?
Voor een "eenvoudige" interventie is de wacht-
tijd maximaal 6 weken; als het uit te voeren werk 
complexer is of de coördinatie van verschillende 
beroepstakken vereist, kan de termijn 3 maanden 
bedragen.
In sommige gevallen kan een voorlopige repara-
tie plaatsvinden in afwachting van de definitieve 
reparatie.
In ieder geval doet het onderhoudsteam zijn best 
om de huurder tevreden te stellen en ervoor te 
zorgen dat de aanvragen op een zo billijk moge-
lijke manier worden behandeld.

defecte zekeringen of lampen ... dat zijn taken die 
toekomen aan de huurder.

De verantwoordelijkheden van de onder-
houdsafdeling van de FLH
De onderhoudsafdeling komt tussenbeide voor 
elke reparatie ten laste van de eigenaar en be-
heert de onderhoudswerken die belangrijkere 
interventies vereisen.

Ze is georganiseerd in verschillende diensten:

• schoonmaak - onderhoud van de gebouwen
• verwarming, sanitair en elektriciteit
• afwerking en timmerwerk
• noodgevallen
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Kafui Gbegnedji
Animatrice

PORTRET

« Ik heb ervoor gekozen 
om me te richten tot 
volwassenen, en meer 
bepaald tot vrouwen... van alle 
afkomsten »

DOSSIER

In januari van dit jaar heeft de vzw Modelwijk 
een nieuwe en zeer enthousiaste sociaal-cultu-
rele animatrice in haar midden onthaald: Kafui 
Gbegnedji.
Kafui heeft jarenlang in de horeca gewerkt, maar 
zich altijd aangetrokken gevoeld door multicul-
turaliteit. Het was daarom voor haar een logische 
keuze om te gaan studeren om een Getuigschrift 
Pedagogische Bekwaamheid te behalen. Met dit 
GPB op zak is ze begonnen met lesgeven. "Ik heb 
ervoor gekozen om me te richten tot volwassenen, 
en meer bepaald tot vrouwen - van alle afkomsten, 
verduidelijkt ze - door hen een alfabetiseringspro-
gramma aan te bieden. Op die manier help ik deze 
vrouwen om geëmancipeerd te worden."
Maar Kafui wil verder gaan en haar opleiding voor-
zetten om intercultureel bemiddelaar te worden.
Als sociaal-culturele animatrice voor de Model-
wijk kan ze op het terrein werken, heel concreet, 
de bewoners op de verschillende locaties ont-
moeten en samen met hen projecten uitvoeren 
die gericht zijn op het verbeteren van hun leef-
omgeving.
"Ik hou van het contact met mensen van alle leef-
tijden en alle nationaliteiten, ik kom met plezier 
naar het werk en ik luister graag naar hun ver-
halen. Het is toen ik zelf moeder werd, dat ik het 
leven anders ben gaan zien en de moed vond om 
de sprong te wagen! Ik luister naar hun behoef-
ten en probeer oplossingen te vinden en hen te 
motiveren."

De bewoners leggen haar ook projecten voor 
en, als deze realistisch zijn, zoeken ze samen hoe 
ze deze kunnen uitvoeren: "Sommigen zouden 
graag computercursussen willen hebben maar ze 
hebben niet allemaal een computer thuis. Omdat 
het niet mogelijk is om de aankoop ervan te finan-
cieren, dacht ik dat een opleiding via smartpho-
ne een goed startpunt zou kunnen zijn, iedereen 
heeft er een, maar weet niet noodzakelijk hoe hij 
die moet gebruiken om een e-mail te sturen ...”
Naast andere projecten zorgt Kafui voor de moes-
tuin van de Modelstad die door een bewoners-
collectief wordt beheerd en waarvoor ze gebruik 
maakt van dit portret om een oproep tot vrijwil-
ligers te lanceren!
Ze volgt ook actief de oprichting van de Zomer-
wijken - gepland in juli en augustus: voor de ar-
beiderswerkplaats en in de buurt van het petan-
queterrein bevindt zich een groene ruimte, een 
soort mini-“Brussel Bad” waar zich ligstoelen en 
parasols bevinden en waar ook lessen yoga, tafel-
tennis ... worden gegeven. Er moeten activiteiten 
worden opgezet om de site tijdens de vakantie-
maanden te verlevendigen.
In afwachting van de komst van een projectleider 
droomt Kafui van een koor en een liedjesrepertoi-
re om de 100e verjaardag van de Modelwijk te vie-
ren in 2020. We hopen dat haar vriendelijkheid en 
goed humeur haar zullen helpen om deze wens 
waar te maken...

U vindt alle informatie over reparaties op de 
website van de Lakense Haard in de rubriek 
Praktische inlichtingen voor de huurders/Het 
onderhoud/Reparatie.
info@flh.brussels
FLH: 02 / 479.00.48 of 02 / 479.22.42
www.foyerlaekenois.be

Voor noodgevallen: 0800 / 230.27
Voor een liftpanne: 0800 / 170.70
(deze nummers zijn gratis)

Alle informatie

Wat kost een interventie/reparatie?
Wanneer u een beroep doet op de diensten van 
de onderhoudsafdeling voor een interventie 
waarvoor u verantwoordelijk bent, wordt een 
factuur uitgegeven en naar u verzonden.
Hoewel een lid van het technisch team u een in-
dicatie voor de kosten van de werken kan geven, 
kunnen alleen de dienstchefs op basis van vooraf 
gedefinieerde criteria (gerelateerd aan de inter-
ventie zelf maar ook aan de verouderde staat van 
de woning, de anciënniteit van de huurder ...) be-
slissen over het bedrag van uw factuur.

Dringende interventies
Om het hoofd te bieden aan ernstige en bijgevolg 
dringende problemen is er ten slotte een interne 
wachtdienst opgezet die 24 uur per dag actief is.
Worden als dringend beschouwd:

• brand
• een aanzienlijk waterlek (ligging en situatie)
• verstopte afvoer: wc-kolom
• verstopte riolen
• verwarmingspanne (T°<5°C)
• warm water (T°<5°C)
• elektriciteitspanne: het hele gebouw

• gasgeur of -lek
• gebroken tegels: gevaar voor vallend glas
• toegangsdeur van gebouw of garage
• balkondeur die op het punt staat te vallen
• diversen/na contact met de coördinator voor 

dringende gevallen

De dienst “noodgevallen” komt niet tussenbeide 
voor aanvragen die niet dringend zijn zoals een 
vergeten sleutel of een verstopt privétoilet ...



8 9

Behoud van de visuele eenheid van de buurt
Het project beoogt de architecturale signatuur 
die specifiek is voor het hele huizenblok te behou-
den. De interventies op de daken en gevels aan 
de voorzijde zullen gering zijn. De huizen worden 
voorzien van nieuwe geverfde houten ramen. De 
gevels worden eerst gezandstraald en vervolgens 
geschilderd.

Verbetering van de woonomgeving
De huizen krijgen een uitbreiding aan de ach-
terkant, waardoor er een kamer kan worden toe-
gevoegd, drie in totaal. Op nummer 337 zal de uit-
breiding de bestaande bouwvallige achterbouw 
vervangen. De erkers aan de zijgevels worden 
vergroot. Een nieuwe erker zal zorgen voor een 
lichtbron voor het centrale vertrek en de keuken.
De warmte- en geluidsisolatie van het huis wordt 
verbeterd. De ramen gaan van enkele naar du-
bbele beglazing. De bestaande delen krijgen 
een binnenisolatie van cellenbeton. Een akoes-
tisch vals plafond, tussen de woonkamers en 
slaapkamers, zal het wooncomfort verhogen.
Aan de achterkant is een nieuw terras gepland dat 
uitgeeft op woonkamer. Hagen zullen het perceel 
omzomen en de tuinpaadjes worden vernieuwd. 
De werken zullen aan het eind van de zomer van 
2019 beginnen.
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Romeinsesteenweg 337-339
Project goedgekeurd voor de 
respectvolle renovatie van twee semi-
vrijstaande huizen met een actuele 
architecturale gevoeligheid.
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FOCUS FOCUS

Kabel-tv
Op uw huuroverzicht wordt een vast bedrag van 
15,20 euro gevraagd voor kabel-tv. Dat dient voor 
de betaling van een basisabonnement bij Telenet 
voor uw digitale tv-aansluiting. Dit abonnement 
staat los van de diensten van de Lakense Haard. U 
moet Telenet rechtstreeks bellen voor elke admi-
nistratieve of technische vraag in verband met het 
gebruik van uw decoder. U kunt het abonnement-
stype wijzigen of het abonnement opzeggen.
Als u beslist om extra opties te nemen (bijvoor-
beeld telefoon of internet), raden wij u aan om 
na te gaan of het bedrag van 15,20 euro in aan-
merking wordt genomen. Op uw Telenet-fac-
tuur moet dat bedrag worden afgetrokken van 
het bedrag dat wordt gevraagd voor het nieuwe 
abonnement.
Als u de kabel-tv opzegt, moet u het Lakense Huis 
daarvan op de hoogte brengen per post, zodat 
het gevraagde bedrag van 15,20 euro voor het 
basisabonnement wordt verwijderd uit het huur-
overzicht.Afgelopen woensdag 20 februari organiseer-

de Citydev een groot feest op de site van Tivoli 
Greencity, een duurzaam participatief woonproject 
in Laken. Dit ambitieuze project omvat onder meer 
de bouw van woningen, waarvan er 126 bezet zul-
len worden door huurders van de Lakense Haard.
De vzw Modelwijk en de Lakense Haard werden 
uitgenodigd om deel te nemen aan dit feest dat 
bedoeld was om de toekomstige bewoners van 
deze nog in aanbouw zijnde woningen een glimp 
te geven van de plaats waar ze gaan wonen en 
om hen contacten te laten leggen met hun nieu-
we buren.
Een aantal artiesten (dansers, vuurwerkmakers ...) 
waren van de partij en er was een draaimolen 
geïnstalleerd op de site. De toeschouwers waren 
talrijk en een toekomstige bewoonster van Tivoli 
heeft koning Philip mogen ontmoeten, die het 
evenement bijwoonde in aanwezigheid van de mi-
nister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, Rudi Vervoort, de regionale minister 
van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en 
Energie, Céline Fremault, evenals de burgemees-
ter van de Stad Brussel, Philippe Close.

Tivoli viert feest
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Voor een administratieve 
vraag, bel 015/66 66 66 - 
optie 1.
Voor een technische vraag, 
bel 015/66 66 66 - optie 2.

Om uw abonnement te 
wijzigen, bel 0800/66.046.
Om het te annuleren, bel 
0800/66.350.

Info Telenet
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Fenêtre Culturelle
concerten en open podium 
| Voor iedereen – Gratis

07/04

APRIL

MAISON DE LA CRÉATION - CITÉ CULTURE

Hopla
Donderdag 18 april vanaf 15.00 uur 
| Voor iedereen – Gratis

15:00 _ Hoogplaats, Modelwijk: Spektakel 
“Bankal” van het gezelschap Puéril Péril
Van Ronan Duée en Dorian Lechaux | Circusduo 
op krukken | Duur: 50 minuten

Dit is het verhaal van twee kerels die in de bouw 
werken. Ze hebben een buitengewoon aanpasba-
re revolutionaire steigertechniek ontwikkeld met 
krukken. Het zijn bouwers die wanhopig hoogtes 
proberen te bereiken, zodat ze boven hen duize-
lig worden. Ze proberen in evenwicht te blijven 
op deze intieme en vluchtige grens tussen gevaar 
en val ... Dan zeg je bij jezelf dat je niet altijd weet 
wat je gaat zien, dat dit allemaal kinderachtig lijkt. 
Kom het eerste risico nemen, wij doen de rest.

16:00 _ Tourdeban

Dé nieuwe discipline die de hoofdstad verovert! 
Een originele participatieve show waarin jullie de 
helden zijn! Een nieuw concept waarvan het prin-
cipe duidelijk is: om een bank heen gaan zonder 
de grond te raken. Net als circusartiesten en ker-
miskunstenmakers moeten JULLIE, de acrobaten 
voor een dag, alle risico's nemen om indruk te 
maken op het publiek.

20:30 _ MC Cité Culture: Spektakel “Clos” 

Live muziek nodigt zichzelf uit op het podium, zet 
de kunstjes van acrobaten kracht bij met slagwerk 
en onomatopeeën, en begeleidt hun acrobatiek, 
jongleren en lenige bewegingen. Alle middelen 
zijn goed. Er zullen pogingen zijn die het absur-
de benaderen, harmonieën en discrepanties, ge-
strekte handen en krakende benen. Met humor 
plaatsen de hoofdrolspelers vraagtekens bij de 
passies en obsessies van de mens, en bij zijn ver-
mogen om ondanks alles samen te blijven.

AGENDA — 
MC - cité culture

We zijn dol op zijn muziek en melodieën! (Lu-
dovico Einaudi) Hij heeft de muziek van de film 
Untouchables gecomponeerd. We zijn twee jaar 
geleden begonnen met pianolessen in ons jeugd-
huis met een animator. Hij werkt daar helaas 
niet meer, maar hij heeft ons de basis geleerd 
en sindsdien werken we verder. Misschien gaan 
we naar de academie, om muziek te leren lezen 
en verder te gaan. Een animator heeft ons alle-
bei ingeschreven en nu zijn we in de finale! Het 
was pas de tweede keer dat we op een podium 
stonden, maar we willen het opnieuw doen. We 
hadden plankenkoorts en dat was te horen - ze 
lachten - maar we zijn tot het einde doorgegaan! 

Reacties heet van de naald / BX-Talent
Yacine & Mehdi 

De organisatie van deze wedstrijd heeft vijf 
maanden geduurd, we zochten een innova-
tief idee dat zoveel mogelijk toeschouwers en 
deelnemers zou aantrekken! We hebben geen 
specifieke regels opgelegd, de enige vereiste 
was dat de kandidaten een minimum aan talent 
en praktijkervaring hadden. Toen zich dertig kan-
didaten hebben aangeboden, stond ik versteld! 
En de jury (die bestond uit professionals) ook! 
Dat doorbreekt de stereotypen, de clichés ... Het 
publiek was ontvankelijk, nam deel, ik was blij 
om op het podium te staan en de wedstrijd te 
presenteren. Het was een eerste poging, en ik 
hoop dat we het opnieuw kunnen doen met een 
nog betere voorbereiding en organisatie van onze 
kant, het is noodzakelijk dat de jongeren elkaar 
motiveren om er te komen, dat is positief voor de 
buurt. En we hopen ook op de steun van onze 
verschillende partners te mogen rekenen! 

Alvin

Ik vond de wedstrijd goed georganiseerd en het 
was een heel leuke ervaring. Ik heb me lang van 
tevoren voorbereid, ik heb elke dag gerepeteerd 
en mijn ouders om hun mening gevraagd, maar 
aangezien ik al podiumervaring heb, was ik op 
mijn gemak. Ik heb twee jaar geleden zanglessen 
gevolgd en ben toen gestopt, omdat ik veel gym-
nastiek doe (minstens 12 uur per week). Maar ik 
zing in mijn vrije tijd en vind zo een evenwicht. 

Sophie 

MICRO TOC-TOK

Hopla
Spektakel - Gratis

18/04

16:00 > 20:00

Vanaf 15:00

Fenêtre Culturelle
concerten en open podium 
| Voor iedereen – Gratis

05/05

MEI

16:00 > 20:00

Fenêtre Culturelle 
concerten en open podium 
| Voor iedereen – Gratis

09/06

JUNI

16:00 > 20:00

Feest van de Lente
Parade | Voor iedereen 

24/04
13:00 > 18:00

Feest van de Lente
| 6 tot 12 jaar

woensdag
14:00 > 16:00

WORKSHOPS

Hip Hop
| 12 tot 16 jaar 

din. & donder.
17:00 > 19:00

RAP
| tieners en volwassenen 

maandag
18:00 > 19:30

Polyfolies
| tieners en volwassenen 

maandag
20:00 > 23:00

Festdag Fanfare
| tieners en volwassenen

donderdag
20:00 > 23:00

Sportdag
| 8 tot 18 jaar

11/04
13:00 > 18:00

Burenfeest
Workshops, Spektakel
| Voor iedereen – Gratis

24/05
17:00 > 00:00
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Lentebuffet

AGENDA — FLH
HÉLIPAN

11/05

Ath: Brasserie des légendes27/04

DYNAMIC SENIORS CLUB

Vanaf 13:30 / snack
Reservatie: 
Viviane Janssens: 0499/74.29.51

HET BEWEEGT IN DE WIJKEN HET BEWEEGT IN DE WIJKEN

BX-talent

Afgelopen zaterdag 9 februari stond de zaal van 
Cité Culturelle in rep en roer. Veel jongeren, maar 
ook gezinnen met kinderen, kwamen om de fina-
le bij te wonen van de eerste editie van BX-Talent, 
een multidisciplinaire artistieke wedstrijd georga-
niseerd door het jeugdcollectief van de Modelwijk. 
Op het podium riep Alvin, de ceremoniemeester, 
het publiek op om de 15 finalisten van de wedstrijd 
met "een donderend applaus" te verwelkomen. De 
zangers, drummers, pianisten, rappers, dansers ... 
volgden elkaar op in een vrolijke sfeer. Sommigen 
hadden plankenkoorts maar ze gaven allemaal het 
beste van zichzelf. 
"We zijn naar de finale gekomen, omdat wij ook 
artiesten zijn”, vertellen drie enthousiaste toe-
schouwsters. “Wij doen toneel en dans, en volgend 
jaar zouden we ook graag meedoen. We zouden 
ook graag willen dat er spektakels worden opge-
zet om eraan deel te nemen ! We zijn ook blij om 

Frescoproject
Afgelopen zaterdag 9 februari 
stond de zaal van Cité Culturelle 
in rep en roer. 
Veel jongeren, maar ook 
gezinnen met kinderen, kwamen 
om de finale bij te wonen van 
de eerste editie van BX-Talent, 
een multidisciplinaire artistieke 
wedstrijd georganiseerd door 
het jeugdcollectief van de 
Modelwijk.

Een kleurrijk fresco zal worden aangebracht op 
een van de gevels van het gebouw op Antwerp-
sesteenweg 150 te 1000 Brussel. Een project dat 
het mogelijk zal maken zich deze betonnen en 
grauwe openbare ruimte opnieuw toe te eigenen.
De zuidelijke gevel van het gebouw AN 150 werd 
gekozen op basis van 4 indicatoren:
• Centrale ligging: de muur bevindt zich in het 

midden van de wijk en vormt een verbinding 
tussen de verschillende subwijken van de 
Noordwijk.

• Kwaliteit: de recent opnieuw geschilderde 
muur is geschikt voor een fresco.

• Zichtbaarheid: de ruimte vóór de muur is 
open, de muur is groot en heeft een grote 
zichtbaarheid.

• Doorgang: de muur bevindt zich op de krui-
sing van verschillende drukke rijstroken.

De partners van dit project zijn: de vzw Bravvo, 
het sportcentrum Pôle Nord, het centrum Harmo-
nie (de projectdrager), Bredeschool Klavertje Vier, 
de vzw Ville en couleur en een actieve bewoner.
De bewoners en voorbijgangers kunnen aan het 
project deelnemen via een proces van raadple-
ging, van overleg en voor sommigen van co-con-
structie. In eerste instantie zal het publiek worden 
gemobiliseerd door de partners via verschillende 
bewustmakingsacties om de themavoorstellen 
voor het fresco te verzamelen. Wat de overleg- en 
co-constructiefase betreft, zullen er twee parti-
cipatieve ontmoetingen van het gemobiliseerde 
publiek worden georganiseerd en geleid door 
een animator/kunstenaar ingehuurd door “Ville 
en couleur” en door de animators van de vzw 
Bravvo en de straatwerker van het jeugdcentrum 
Loco-motive. De kunstenaar zal een aantal voor-
stellen uitwerken. Drie definitieve versies zullen 
vervolgens worden tentoongesteld op de gevel 
van het centrum Pôle-Nord. Een daarvan zal wor-
den geselecteerd na een democratisch proces.
Kleur en gezelligheid zullen op de afspraak zijn!

te laten zien dat de jongeren van de Modelwijk 
talent hebben!" De drie winnaars, Gomos Kavena, 
Tag Lawson Amine et Daniel, Sophie Van Damme 
zullen de kans krijgen om te genieten van een ver-
blijf in het Maison de la Création.Het jeugdcollec-
tief van de Modelwijk wilde deze wedstrijd om de 
artiesten en jongeren van de wijk in de schijnwer-
pers te plaatsen. Deze opdracht is volbracht. De op-
brengst van deze eerste editie zal ook dienen om 
een reis te financieren die in het teken staat van de 
mensenrechten en culturele uitwisselingen.
In de zaal waren ook enkele bekende personen 
aanwezig: Fadila Laanan, de staatssecretaris van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en Philippe 
Close, de huidige burgemeester van de Stad Brus-
sel. Dit project kon tot stand worden gebracht 
dankzij de steun van de verenigingen Bravvo en En 
Commun, het Maison de la création - Cité Culture 
en de Lakense Haard.

25/05
15/06

Aalst: geleide bustocht
Oostende: kleine toeristische trein

Alle excursies zijn onderhevig aan wijzigingen 
door de Stad Brussel.

€ 5 op reservatie via overschrijving
€ 7,50 ter plaatse
Informatie
Marie Rubio: 0479/22.61.81

BOWAWA

05/04, 
16/05, 
07/06 

Excursie naar Comines02/04
07/05
04/06

Excursie naar Hoegaarden
Excursie naar Durbuy

Reservatie: 
Marie Rubio: 0479/22.61.81

Reservatie: 
Mevr. Michel: 0472/68.53.84

Vrijdag Van 13:00 > 16:00 / snack

COCOLO

15/04 Van 18:00 > 20:00 / Algemene 
vergadering voor de huurders 
van de Modelwijk. Een 
rondzendbrief volgt.

FLH

11/04 van 13:00 > 18:00 / Sportdag. 
8 tot 18 jaar.

op een van de gevels van het gebouw op 
Antwerpsesteenweg 150

19/05 van 13:30 > 19:00 / Feest van 
de Square. Prins Leopoldsquare



Scheep in voor een ongewone reis. Wa-
terbus biedt je een verrassend zicht op de 
stad en zijn omgeving. Een cruise langs het 
water voor een moment van uitwisseling 
en ontspanning.
Vanaf het dek van de waterbus ontdek je 
Brussel en zijn haven, vaar je op de kana-
len vanuit het stadscentrum naar Vilvoor-
de. Terwijl je langs de Docks Bruxsel of het 
Drie Fonteinen Park vaart, beleef je de er-
varing van een comfortabel vervoersmid-
del zonder files.
Waterbus biedt je een twee uur durende 
boottocht, heen en terug. Bij voldoende 
deelnemers aan een tocht geeft een gids 
uitleg over de omgeving van het kanaal en 
de uitzichten. De prijs voor de boottocht 
bedraagt 6 euro per persoon. Kinderen 
van 3 tot 11 jaar krijgen echter 50% kor-
ting en kinderen onder de 3 jaar mogen 
gratis mee. Betaling via artikel 27 wordt 
ook aanvaard.

Alleen, met familie of in groep? Waterbus 
biedt verschillende formules aan. Wil je de 
boottocht aanpassen? Er wordt een aantal 
haltes voorgesteld om je tocht voort te 
zetten en nabijgelegen bezienswaardig-
heden te ontdekken. Neem de Waterbus 
later op de dag terug of maak gebruik van 
de verbindingen met ander openbare ver-
voersmiddelen.
Waterbus biedt verschillende tochten en 
uren aan, zodat je je uitstap kunt aanpas-
sen aan je wensen. Aarzel niet om ze onli-
ne of telefonisch te raadplegen.
Reserveren is niet nodig! Tickets kunnen 
online of op de boot worden gekocht. Al-
leen grote groepen moeten vooraf reser-
veren.

Iedereen aan boord!

www.brusselsbywater.be 
www.waterbus.brussels 
02 218 54 10

Informatie

ONTDEKKINGSTIPS


