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Bij dit jaarbegin heb ik het genoegen u, volgens de
4000 jaar oude traditie, mijn beste wensen voor 2020
te presenteren.
Ik hoop dat dit nieuwe jaar u veel vreugde en voldoening zal schenken. En dat degenen die beproevingen
moeten doorstaan troost mogen vinden, vooral in
solidariteit en vriendschap.
Voor de Lakense Haard was 2019 een jaar waarin nieuwe wooncomplexen werden ingehuldigd - gebouw
22, gewijd aan gegroepeerd wonen, de Tivoli Green
City, een duurzaam en participatief woonproject, de
voltooiing van verschillende renovatieprojecten, de
heropening na werken van het Huis van de Creatie
- Modelwijk...
En 2020 zal daar niet voor onderdoen. Op onze agenda staat het begin van nieuwe projecten met de renovatie van gebouw 2 van de Modelwijk, de gebouwen
61 en 63 van de Antwerpsesteenweg.
De Modelwijk, dat zijn voornamelijk de inwoners en
daarom zal het ‘Maison de la Creation – Modelwijk’ in
haar eerste seizoen, een grote waaier aan activiteiten
voorstellen voor alle leeftijden en alle nationaliteiten.
Tot slot zullen we ook onze bezoeken aan de verschillende sites en zijn huurders verder zetten, teneinde
de best mogelijke actieplannen op te stellen om dringende zaken aan te pakken.
Namens de FLH, de raad van bestuur, de directeur
en het personeel, herhaal ik mijn beste wensen en
verzeker ik u van onze bereidheid om altijd voor u
klaar te staan.
Liesbet Temmerman
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DOSSIER

DOSSIER

Sociale bijstand
Het gebeurt in het leven dat men zoveel
moeilijkheden ondervindt dat men een beroep
moet doen op het OCMW (Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn).
Om degenen die zich helaas in deze situatie
bevinden te helpen hun leven weer op de rails
te krijgen, biedt het OCMW twee soorten hulp
aan: het leefloon en maatschappelijke hulp.

« Het doel van sociale bijstand is
ervoor te zorgen dat de ontvanger en
zijn gezin in overeenstemming met de
menselijke waardigheid leven. »

Sociale bijstand
Het doel van sociale bijstand is ervoor te zorgen
dat de ontvanger en zijn gezin in overeenstemming met de menselijke waardigheid leven. Deze
bijstand kan materieel of niet materieel zijn.
Wanneer de bijstand materieel is, kan deze periodiek of occasioneel zijn en de vorm aannemen
van:
•

Het leefloon
Om dit inkomen te ontvangen, moet aan de
volgende voorwaarden worden voldaan:
•

•
•

•
•
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Zijn woonplaats in België hebben: het is belangrijk dat degene die het leefloon aanvraagt
gewoonlijk en permanent in ons land verblijft.
Hoewel een verblijf in het buitenland toegestaan is, moet dit worden gemeld aan het
OCMW. Men moet ook aangegeven hoe lang
het zal duren en waarom het nodig is.
Meerderjarig zijn.
Men moet ook:
– ofwel Belg zijn;
– ofwel als burger van de Europese Unie (of
als begeleidend familielid) een verblijfsrecht
van meer dan 3 maanden hebben;
– ofwel als buitenlander in het bevolkingsregister ingeschreven zijn;
– ofwel staatloos zijn;
– ofwel de status van vluchteling hebben.
Geen of onvoldoende inkomsten hebben om
waardig te leven.
Bereid zijn om te werken, tenzij gezondheidsredenen of andere redenen het niet
toelaten.

•

•

een equivalent leefloon, dat kan worden
toegekend aan personen die geen recht
hebben op het leefloon en die geen middelen hebben;
een financiële sociale bijstand die het inkomen aanvult (dat wordt berekend op basis
van het leefloon);
een aanvullende sociale bijstand, al dan
niet bovenop het leefloon, die het volgende dekt:
– schoolkosten, hospitalisatiekosten,…;
– betaling van de huurwaarborg, verhuiskosten,...;
– een medische bijstand: een medische en/
of farmaceutische kaart voor een bepaalde
periode en voor specifieke prestaties of een
"requisitoir", d.w.z. een document dat aan
de zorgverlener de verbintenis aangeeft om
door het OCMW te worden gedekt.
– terugvorderbare voorschotten voor de
aankoop van een bril, voor orthodontische
uitgaven,…
– terugbetaling van energierekeningen
(gas-/elektriciteitsfonds, sociaal waterfonds).

Wanneer de sociale bijstand niet materieel is, kan
ze betrekking hebben op het volgende:

•
•

•
•
•
•
•

raadpleging van een juridische dienst;
partnerschap en organisatie van diensten zoals huishoudelijke hulp of de levering van maaltijden aan huis;
levering van voedselpakketten, meubels, …;
budgethulp;
aansluiting bij een ziekenfonds;
schuldbemiddelingsdienst;
…

Wie heeft recht op sociale bijstand?
Volgens de wet (artikel 1 van de wet van 8 juli
1976) heeft iedereen recht op sociale bijstand. Het
doel ervan is om iedereen in staat te stellen een
leven te leiden dat in overeenstemming is met de
menselijke waardigheid. De OCMW's zijn verantwoordelijk voor het verlenen van deze bijstand.
De sociale bijstand is gekoppeld aan de omvang
van de behoefte en wordt, na een sociaal onderzoek, per geval toegekend door het comité van
het OCMW. Het OCMW stelt vervolgens de meest
geschikte middelen voor om aan de vraag te voldoen.
In tegenstelling tot de leefloon kan sociale bijstand door een minderjarige worden ontvangen.
Als de minderjarige echter bij zijn gezin woont,
zal het OCMW alle middelen van het gezin in aanmerking nemen.
Afgeleide rechten
Ontvangers van het leefloon kunnen ook in
aanmerking komen voor bepaalde aanvullende
sociale voordelen:
•

•

komt overeen met een gunstig tarief voor
elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek,
ongeacht de energieleverancier. Dit tarief
wordt toegepast bij de berekening van de
jaarlijkse factuur.
Vervoer: toepassing van een tarief van 50%
per treinreis voor begunstigden van het
leefloon en gratis voor begunstigden die
gebruik maken van de diensten van de MIVB
(Abonnement S).

Hoe bijstand van het OCMW aanvragen?
•
Het bevoegde OCMW is over het algemeen
het centrum in de gemeente waar de aanvrager gewoonlijk verblijft.
•
De aanvraag kan rechtstreeks worden gedaan door persoonlijk naar de permanentie
van het OCMW te gaan.
•
Er wordt een sociaal onderzoek uitgevoerd
om na te gaan of de voorwaarden vervuld
zijn.
•
De ontvankelijkheidsbeslissing wordt door
een comité genomen binnen 30 dagen vóór
de aanvraag. Deze beslissing wordt binnen
acht dagen per aangetekende brief aan de
aanvrager meegedeeld.
Opgelet, het recht wordt regelmatig herbeoordeeld. De aanvrager kan binnen drie maanden na
de aanvraag een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.

Energie - gas/elektriciteit: toepassing van
het specifieke sociale tarief. Het sociale tarief
5

DOSSIER

PORTRET

De nieuwe raad van bestuur

SOCIALE ANTENNES
BOLLEN
Jan Bollenstraat 33b
1020 Brussel
02 421 47 10
02 420 55 69
AntenneBollen@ocmwbxl.brussels

STEFANIA
Stefaniastraat 27
1020 Brussel
02 421 63 10
02 425 92 32
AntenneStephanie@ocmwbxl.brussels

MOORSLEDE
Moorsledestraat 56-58
1020 Brussel
02 563 27 30
02 563 27 40
AntenneMoorslede@ocmwbxl.brussels

Voor meer informatie raden wij u aan de
website van het OCMW van de Stad Brussel te
raadplegen:
ocmwbxl.brussels.be

SINT-ROCHUS
Antwerpsesteenweg 35
1000 Brussel
02 563 90 02
02 563 90 20
AntenneSaintRoch@ocmwbxl.brussels

Info FLH
Voor alle aanvragen aan onze diensten op
info@flh.brussels, vergeet niet uw naam en
adres op te schrijven.
Door uzelf duidelijk te identificeren, kunnen
onze diensten u sneller antwoorden.
6

Nieuwe vicevoorzitter van de Lakense Haard
Na de algemene vergadering van afgelopen voorjaar is de raad van bestuur van de Lakense Haard
vernieuwd die nu bestaat uit de volgende leden:
Liesbet Temmerman, voorzitster
Mohamed Ouriaghli, vicevoorzitter
Alsook José Hoorens, Lydia Mutyebele, Mourad
Maimouni, Anastasia Papadopoulos, Mia Casteels,
Benhur Yusuf Ergen, Halima Lofty, Frederik Ceulemans (waarnemer), Youssef Ramal (waarnemer),
Hendrik Van Hellem, Naima Maati, Geneviève
Louyest, Samba Alex Diallo (CoCoLo vertegenwoordiger).
Mohamed Ouriaghli, bekend bij de Brusselaars,
is lid van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en lid van het Parlement van de
Franse Gemeenschap. Hij heeft ook de functie van
schepen bekleed bij de Stad Brussel. Hij bekleedt
nu de functie van vicevoorzitter van onze raad
van bestuur en was zo vriendelijk om onze vragen
te beantwoorden. Hartelijk dank aan hem!
Hoe ziet u het werk van de Lakense Haard in
de Modelwijk?
De site is een grote renovatie- en bouwwerf sinds
2008, wat vandaag nog steeds het geval is. In totaal zullen 490 woningen gerenoveerd worden,
285 woningen gebouwd worden, met nieuwe
voorzieningen zoals een kinderdagverblijf of een
groepswoning.
Ik vind deze balans meer dan bevredigend. Temeer daar er nieuwe renovaties zijn gepland en
het algemene isolatieplan zal worden uitgevoerd.
Sommige projecten zullen een concrete vorm
aannemen, namelijk de bibliotheek en het buurthuis zullen worden uitgebreid.
Wat zijn de missies, de belangen die u hebben
gemotiveerd om de functie van vicevoorzitter
van de raad van bestuur te aanvaarden?
Toen ik in 2019 in deze functie werd benoemd,
was dat een echte eer. Ik keerde in zekere zin te-

rug naar mijn oude liefde en ik zal mijn vaardigheden en kennis van het terrein - ik kom professioneel uit de bouwsector - graag inzetten voor
de OVM om de meest aangewezen beslissingen
te kunnen nemen op het vlak van renovatie, onderhoud, veiligheid...
Welke doelstellingen of projecten liggen u na
aan het hart tijdens uw mandaat als vicevoorzitter van de raad van bestuur en zou u de komende jaren graag verder ontwikkelen?
De huisvestingscrisis is van dien aard dat er nog
veel uitdagingen moeten worden aangegaan. Ik
ben ervan overtuigd dat de openbare, sociale en
middelgrote huisvesting door de overheid moet
worden gesteund en ik zal daarvoor vechten.
Het is belangrijk om ons niet tevreden te stellen
met het bouwen van woningen, dat is niet voldoende, we moeten voorrang geven aan huisvesting en de algehele leefomgeving van onze
huurders verbeteren.
Tot slot lijkt het mij ook goed om te investeren in innovatieve vormen van huisvesting, zoals gegroepeerd wonen, en om deel te nemen
aan specifieke programma's, zoals de "Housing
First"-regeling.
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RENOVATIES

RENOVATIES

Opname van het verbruik

Modelwijk

Onlangs zijn er technici bij u langs
gekomen. Het is u misschien opgevallen
dat ze aan de calorimeters en de
watermeters hebben gewerkt. Waarom?

Begin van de renovatie van gebouw 2.
Het is met deze indrukwekkende kraaninstallatie
dat de werken zijn begonnen. Op de 17e verdieping is de kraan bijna 30 meter hoog. Deze werf
wordt geschat op 2 jaar en komt bovenop de totale renovatie van de Modelwijk!

Vanaf 2020 moeten de maatschappijen die zich
bezighouden met de opname van het verbruik
(zoals ISTA) dit werk om de 3 maanden kunnen
doen. Bovendien is het gebruik van de calorimeter met buis (evaporimeter) niet meer toegestaan. Met het oog daarop zijn nieuwe slimme
meters geïnstalleerd.
Wat verandert er? Vroeger kwamen we één keer
per jaar uw verwarmingsverbruik opnemen met
behulp van de calorimeters die op de radiatoren
zijn geplaatst. Op dezelfde manier namen we uw
waterverbruik op de meters op (alleen voor deze
die ons toebehoren). Het bezoek van een technicus zal voortaan niet meer nodig zijn dankzij de
nieuwe kastjes. Deze elektronische kastjes zijn
verbonden met een centrale en we kunnen de
verwarmings- en waterkosten van een appartement berekenen zonder ons te verplaatsen. Ter
herinnering, de Lakense Haard beheert meer
dan 3700 woningen!
Als u in een recent appartement woont, was
deze interventie niet nodig. Nieuwbouw is al
uitgerust met dit systeem.

In uw onthaalmap van de FLH, die u bij uw
intrek hebt ontvangen, vindt u alle interventies
ten laste van de huurder. Aarzel niet om ze te
lezen voordat u ons belt. Als het probleem te
groot is, vergeet dan niet om bij het achterlaten
van uw bericht uw volledige naam en adres te
vermelden.
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Info
Gebruikelijke herinnering met betrekking
tot interventie-aanvragen.
Alvorens een beroep te doen op onze diensten
voor interventies in uw appartementen, vraagt
u zich af of u het niet zelf kunt doen. Veel
reparaties kunnen immers gemakkelijk worden
uitgevoerd. Zo kunt u bepaalde facturen
vermijden.
Laten we alles nemen wat betrekking
heeft op de sanitaire voorzieningen, dus de
kranen, spoelbakken van de toiletten enz.
Bijvoorbeeld uw kraan, die nochtans in goede
staat is, verliest waterdruppels. Of, een ander
voorbeeld, de spoelbak van uw toilet lekt. Het
gaat zeker om een probleem met de afdichting.
Deze laatste moet door u worden vervangen.
Weet u niet hoe u dat moet doen? De vzw
Modelwijk helpt u met een gratis workshop
loodgieterij! Alle inlichtingen om in te schrijven
staan op pagina 10 van de Toc-Tok.
9

FOCUS

Workshop loodgieter
U begrijpt niets van loodgieterij?
U wordt geconfronteerd met een verstopte gootsteen? Met een lekkende spoelbak? Een te vervangen kraan?
Met deze cursus loodgieter kunt u de meeste kleine sanitaire herstellingen uitvoeren.
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die wil
begrijpen hoe een sanitaire installatie werkt, de
juiste materialen wil kunnen kiezen, een kraan wil
monteren en demonteren, wil kunnen omgaan
met frequente problemen.
Het is niet nodig om enige kennis of ervaring in
het domein te hebben.
Opgelet! Aangezien het aantal personen
beperkt is, is inschrijven voor de workshop
verplicht.

MAISON DE LA CRÉATION

Info
Voor wie?
Alle huurders van de Lakense Haard.
Wanneer?
Op dinsdag 21 januari 2020 van 9.30 tot 13.00
uur
Waar?
In lokaal 15 – gelegen aan de voet van
gebouw 15 en 9 – Modelwijk te 1020 Laken.
Kosten?
Gratis aangeboden door de Lakense Haard en
de vzw Modelwijk.
Benodigd gereedschap en materiaal?
Geen, het benodigde gereedschap en
materiaal zullen tot uw beschikking worden
gesteld.
Gelieve u in te schrijven via de volgende
nummers:
02/477.19.98 of 02/477.19.90 (vzw Modelwijk)

BXTalent - Seizoen 2
Zaterdag 29 februari - 14:00 > 22:00
Gratis - tieners & volwassenen
BXTalent is een wedstrijd levende kunsten die
Brussels talent onthult en georganiseerd wordt
in partnerschap met het Jeugdcentrum Averroès!
Met de steun van Bravvo en de Lakense Haard
zal deze tweede editie plaatsvinden vanaf 29 februari 2020 vanaf 14 uur. Hoewel het evenement
vooral de kunstenaars van de Modelwijk in de
schijnwerpers zet, staat het open voor iedereen.
Om de deelname te vergemakkelijken, worden
ditmaal voorselecties gedaan door korte video's
in te zenden.
Op 29 februari van 14 tot 22 uur ontdekt u dus
het twaalftal finalisten dat voor een vakjury en
een groot publiek zal optreden om drie prijzen
te winnen (een residentie in een cultuurhuis, een
ander podium enz.).
Alle generaties en culturen samenbrengen om
een feestelijk moment te delen, dat is de ambitie
van dit burgerproject.

Reservaties/suggesties
accueilcm@maisondelacreation.org
of
02/479.84.99

MC & OCMW
Het Maison de la création heeft een cultureel partnerschap gesloten met het OCMW van de Stad
Brussel met als doel de begunstigden van het
OCMW (volwassenen, tieners en kinderen) tegen
een zeer lage kostprijs te laten deelnemen aan
onze artistieke activiteiten. Het is dankzij dit partnerschap dat we 90% korting kunnen geven op
de prijs van onze wekelijkse workshops, maar ook
stages kunnen organiseren voor kinderen en tieners van de 11 antennes waarmee we samenwerken, op het hele grondgebied van Brussel-Stad.
Een van onze dierbare partners in dit kader is onze
buurman, het Centrum Medori, dat volwassenen
met een verstandelijke handicap onthaalt. Sinds
2011 biedt het Maison de la création hen wekelijks theaterworkshops aan die gebaseerd zijn op
improvisatie, met als hoogtepunt een jaarlijkse
voorstelling.
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Info
Clarisse:
clarisse@maisondelacreation.org
of
02/424.16.00
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MAISON DE LA CRÉATION

MAISON DE LA CRÉATION

Francofonika

AGENDA —
MC - Cité Modèle

AGENDA —
MC - Bockstael

Het festival Urbanika, dat ontworpen
is om de hedendaagse Belgische
hiphopcreatie te stimuleren, produceert
en nodigt projecten uit die stadscultuur
en digitale kunst combineren.

Robijnstraat - 1020 Laeken

Emile Bockstaelplein - 1020 Laeken

JANUARI

JANUARI

Woensdag 25 maart - 9:30 uur (scholen) & 13:30
uur (alle publiek)
Donderdag 26 maart - 9:30 uur (scholen)
Digitaal Burgerorkest - Cie Les Daltoniens
Een virtuele en participatieve muzikale show die gebruik maakt van geluids-, tekst- en videomateriaal
dat door de toeschouwers wordt geproduceerd.
5 euro, vanaf 12 jaar
MC-Cité Modèle

FEBRUARI

02/01
15:00 > 22:00

29/02
14:00 > 22:00

Fenêtres Culturelles Bulles
Workshops, artistieke
voorstellingen
| Voor iedereen - gratis

Pouvoir de femmes

21/03
20:00
22/03
15:00

Workshop expressie en welzijn met de
compagnie Transe En Danse
Elke dinsdag van 15:00 tot 17:00 uur - Gratis
Vrouwen vanaf 16 jaar
Bewegen, zingen, dansen, spelen, vertellen... jezelf verwennen! Je ideeën, je ervaringen, je gevoelens delen in een vertrouwde omgeving. Je
emoties neerzetten. Kracht vinden. Conflicten
overwinnen.
Gewelddadige situaties kalmeren. Nieuwe manieren uitvinden om samen te zijn.
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Inschrijvingen
Nadya
0491/71.40.38

Dimanche à la Maison Le Temps
Creatieve middag voor het
hele gezin
| Voor iedereen - gratis

FEBRUARI
BXTalent - Seizoen 2
multidisciplinaire
kunstwedstrijd
| Tieners en volwassenen
- Gratis op reservering (zie
artikel pagina 12)

MAART
14/03
20:00

26/01
14:00 > 18:00

Cabaret van de chorale
Polyfolies
mini amateur
podiumkunstenfestival
| Voor iedereen - 8 euros
op reservering:
cabaret@polyfolies.be
Cabaret van "Perd son âge"
tapdansen, zingen,
schetsen
| Voor iedereen - 10 euros

Workshop
MC-Cité Modèle

Polyfolies samenzangworkshop
/ Open voor iedereen
Hiphopdans dansworkshop /
Tieners van 12 tot 18
jaar

19/02
15:00

Remua
Concert
| Voor iedereen - gratis

MAART
05/03
06/03
10:00 (school)
& 19:00 (voor
iedereen)

En/corps !
dansuitvoeringen
| vanaf 14 jaar - Gratis

26/03
10:30 > 15:00
Voorhof Kerk
Onze-LieveVrouw Van Laeken

Clap ! Femmes
Cine-debat
| volwassen en
tienervrouwen - Gratis

29/03
11:00 > 19:00

Parcours Francofaune
Concerten
| Voor iedereen - gratis

Pouvoirs de
femmes - workshop
expressie en welzijn /
Vrouwen vanaf 16 jaar
Keuken van
hier en elders kookworkshop /

Open voor iedereen
Gym DOuce bewegingsworkshop
/ Volwassenen
Jour de Fête muziekworkshop /
Open voor iedereen

www.maisondelacreation.org
13

MICRO TOC-TOK

HET BEWEEGT IN THE WIJKEN

Fenêtres Culturelles

De maand december is goed ingezet in de
onlangs gerenoveerde MC-Cité Modèle,
met « Fenêtres culturelles », een reeks
activiteiten voor elk publiek aangeboden
door het Maison de la création. Een mooie
gelegenheid om de nieuwe programmering
van uw Cultureel Centrum te ontdekken en de
heropening na renovatie te vieren.
Na workshops voor kinderen, een show van
populaire Palestijnse dansen, de Watan Dabke,
en een rapconcert dat Mic Mo Lion, Alvin, Zak,
Mourad en Med Lamine samenbracht, eindigde
de namiddag met liedjes uit de film "Grease" uitgevoerd door het koor Polyfolies.
Léontine, inwoonster van de Modelwijk sinds
1992, neemt regelmatig deel aan de activiteiten
van de MC-Cité Modèle. "Ik waardeer vooral
theater, bioscoop en dans, vooral folkloristisch.
Ik ben nu vrij oud en ik reis minder, maar ik ben
veel in Tunesië en Griekenland geweest en ik
ben erg geïnteresseerd in volkscultuur en folklore. Over het algemeen kom ik helaas alleen naar
de activiteiten - ik woon in de Modelwijk -, het
is gemakkelijk. Soms ga ik aan een tafel zitten
waar een gezin zit en over het algemeen word ik
14

goed ontvangen. " Léontine waardeert de vrolijke choreografie van de Palestijnse dansers, en
hoewel ze waarschijnlijk niet alle activiteiten zal
bijwonen, zal ze waarschijnlijk later op de avond
terugkomen voor Grease.
Vedrena en Gina, zijn ondertussen geen inwoners van de Modelwijk meer, maar ze kennen de
MC-Cité Modèle goed, waar ze al verschillende
voorstellingen hebben gezien, vooral dansen.
"Het is een prachtige locatie," zegt Vedrena, "Ik
kom hier graag, ik ben zelf ook een danseres, en
ik ben hier al verschillende keren gekomen om te
dansen. De infrastructuur is zeer goed, het podium maakt het mogelijk geweldige shows op te
voeren en het publiek is altijd ontvankelijk. "
"In het begin", voegt Gina toe, "wisten we niet
eens dat we naar een zaal kwamen die verbonden is aan een sociaal wooncomplex, maar het is
goed dat de Cité Culture actief is, dat doorbreekt
het beeld van de steden een beetje... natuurlijk
staat ze niet centraal en kost het tijd om er te komen, maar het is gemakkelijk om er te komen, en
als we geïnteresseerd zijn in een show, proberen
we met een groep vrienden te komen."

Het Comité Helipan

AGENDA — FLH

Dankwoord

PICOL

Het Comité Helipan, dat actief is in de
Noordwijk, zal eind dit jaar zijn activiteiten
stopzetten. Dit comité organiseerde tal van
gezellige momenten (enkele voorbeelden:
barbecue, Valentijnsdag, carnaval,
eindejaarsfeest, ...) alsook de wedstrijd
Bloemenbalkon. De Lakense Haard en de vzw
Modelwijk bedanken de leden van dit comité
voor al het werk dat ze in de loop van die lange
jaren hebben verzet. Een werk dat gekenmerkt
wordt door een niet-aflatende toewijding en
een uitzonderlijke bijdrage.
De vzw Modelwijk zal de wedstrijd
Bloemenbalkon verder organiseren.
De wedstrijd 2020 zal plaatsvinden op 24
oktober 2020 in het Buurthuis Millénaire.

22/03

Van 12:00 tot 17:00
soepwedstrijden, animaties,
bookswapsalon.
Gratis
Voorhof Kerk Onze-LieveVrouw Van Laken

VZW MODELWIJK
21/01

Van 9:30 tot 13:00 / Workshop
loodgieter
Registratie vereist:
02/477.19.98 of 02/477.19.90

BOWAWA
17/01, 14/02,
en 20/03

Van 13:00 tot 15:00 / Snack
Reservatie:
Viviane Janssens : 0499/74.29.51

Royal Petanque Club Modelwijk
Als lid van de Belgische Franstalige federatie
van jeu de boules, bestaat de club al meer dan
50 jaar. Het werd opgericht door de toenmalige
huurders. Vandaag zijn het zo'n dertig leden
die elkaar hartelijk ontmoeten. Samengesteld
uit 5 binnen- en 6 buitenbanen, vinden er
het hele jaar door vele activiteiten plaats,
minikampioenschappen of maaltijden.
Vind deze veteranenclub in de Amethiststraat
68, 1020 Brussel.
Alle informaties op 02/479.31.22 of
rpccmodel@gmail.com
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ONTDEKKINGSTIPS

Antartica
Beleef de ervaring van de ijswoestijn! Ga
naar Antarctica en verken dit continent dat
meer dan 10 dagen varen ten zuiden van
Australië ligt. Deze tentoonstelling onthult
het leven op het pakijs, een plek die alleen
toegankelijk is voor wetenschappers. Ontdek de pakken om in extreme omstandigheden te kunnen overleven, op tot -35°C!
Spring vervolgens op een sneeuwscooter
en ga op expeditie. Glijd na het land in de
onderzeese wereld om de diepten te verkennen, die bevolkt worden door vreemde
en prachtige dieren.
Een unieke tentoonstelling waarop bijzondere beelden worden geprojecteerd
op grote schermen. Deze beelden zijn af-

komstig van een samenwerking tussen wetenschappers en kunstenaars, een wereldprimeur. Aan het einde van het parcours
brengt een zaal uitgerust met reusachtige
360°-schermen, waarin het geluid van de
wind en de kreten van de vogels weerklinken, u volledig in het midden van het pakijs.
Openingstijden
Van dinsdag tot vrijdag: van 9.30 tot 17 uur
Zaterdag, zondag en Belgische schoolvakanties (van dinsdag tot zondag): van 10
tot 18 uur.
Gratis toegang alleen op de 1e woensdag
van de maand vanaf 13 uur (geen reservering mogelijk).

Infos
Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat, 29
1000 Brussel
info@natuurwetenschappen.be
www.naturalsciences.be

