
De Schaarbeekse Haard gezellig bijeen !
§  Op vrijdag 1 juni zal het Burenfeest 

plaatsvinden op diverse complexen :

-  Apollosquare, georganiseerd door de 

Cocolo van de Schaarbeekse Haard

-  Marbotinwijk, georganiseerd door het PSC 

Espace Locataires

-  Helmetwijk, georganiseerd door het  

PSC Agissons Ensemble

-  Arthur Rolandstraat, georganiseerd door 

de Schaarbeekse haard

§  Op zondag 24 juni organiseert Evenepoel  

Bien-Être de eerste brocante van het 

complex vanaf 7u 's morgens.

§  Op woensdag 27 juni bent u allen 

vriende lijk uitgenodigd op de inhuldiging  

van onze nieuwe kantoren gelegen in de  

Trooststraat nr. 70. U zult er onze 

toekomstige onthaal - en werkruimtes 

kunnen ontdekken. De verhuizing van de 

kantoren is voorzien voor begin septem-

ber. Let op de uitnodigingen die we in uw 

gebouwen zullen uithangen. •

De Cocolo heksen van de Schaarbeekse 
haard hebben de kleintjes op veel lekkers 
getrakteerd en de groten op grimassen en 
snoepjes. Onze partners kozen echter voor 
een tuinwandeling om hun moestuinen in 
de kijker te zetten ! Veel gekleurde decoratie 
en mooie kostuums in levendige kleuren 
werden gemaakt en gedragen door de kin-
deren en de mama's van Agissons Ensemble, 
Espace Locataires en l'Esperluète. Een goed 
geslaagd partnerschap tot vreugde van de 
kinderen en fierheid van de ouders.  
De heren Bernard Lanssens en Saïd Benallel, 
voorzitter en vice-voorzitter van de Schaar-
beekse haard, hebben maar al te graag aan 
de stoet deelgenomen.

Om de gezelligheid verder te zetten, 
noteer in uw agenda’s :  
§  Vanaf 16 mei zal de tuin in de Marbotins-

traat nr. 67 open zijn. Aarzel niet om op 
verkenning te komen. Om op de hoogte 
te blijven van de openingsuren en de 
activiteiten die er doorgaan, kunt u het 
PSC Espace Locataires contacteren op het 
nr. T. 02 245 37 30

De huurders van de Schaarbeekse 
haard waren fier vertegenwoordigd 
op het traditionele Scharnaval ! Meer 
dan 120 kinderen en volwassenen hebben 
bijgedragen tot de vreugde en het goed 
humeur langs het parcours : 
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Enerzijds kan het evident lijken zijn woning 
goed te onderhouden, maar dit is niet 
altijd gemakkelijk. Anderzijds wordt het 
leven steeds duurder, de prijzen van gas en 
elektriciteit schieten de hoogte in, en het is 
bijgevolg niet altijd gemakkelijk een goed 
gebruik te maken van zijn woning. 

Enkele eenvoudige handelingen kunnen u 
helpen om uw energiefacturen effectief  
te verminderen, maar ook om kleine 

“ Beter wonen bij  
de Schaarbeekse haard ”

ongemakken zoals kakkerlakken 
of condensatie in uw woning te 
vermijden. 

We hebben in onze verschillende 
gebouwencomplexen een aantal ont-
moetingen gepland, waar we samen 
de tips en trucs kunnen bespreken 
die u gemakkelijk zelf bij u thuis kunt 
toepassen :

1.  Hoe verminder ik mijn facturen van 
gas, elektriciteit, water, … 

Deze campagne is ontstaan uit twee 
eenvoudige vaststellingen : 

Tips en trucs :
Talloze manieren om oud brood te 
verwerken :  
we hebben uw hulp nodig om onze 
recepten verzameling uit te breiden !!  
Geef ons uw recepten door op basis  
van oud brood en we zullen een selectie 
maken uit de beste recepten. U kunt ze 
ons overhandigen tijdens onze ontmoet-
ingen in het kader van "Beter wonen"  
of ze in de brievenbus deponeren in de  
Gillisquetlaan nr. 147.

Azijn: magisch en niet duur !  
Witte azijn is het antikalkproduct bij 
uitstek. Net zoals citroensap desinfecteert 
dit product en maakt het uw tegel-
vloer en werkblad weer witter. Bent u 
geïnteres seerd in natuurlijke schoonmaak-
producten? Contacteer dan de sociale 
dienst op het T. 02 240 80 29 / 47 ou 57. •

2.  Hoe maak ik natuurlijke onderhouds-
producten met respect voor de 
planeet en voor mijn portefeuille, …

3.  Hoe vermijd ik kakkerlakken, muizen 
en andere ongewenste gasten, …

4.  Wat kan ik dagelijks doen tegen 
vochtigheid en condensatie ?

U ontvangt binnenkort uitnodigingen, aarzel niet ons te komen bezoeken ! •
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“ Voor uw comfort ” 

§ R. Foucartlaan 8 - 10 - 12 - 14 - 16
§ A. De Craenestraat 42 - 44 - 46
§ H. Hamoirlaan 65
§ Courtenslaan 118 te 1030 Brussel
De huurders van de 17 woningen die  
bij de renovatie zijn betrokken, moeten 
tijdens de werken hun woning niet ver-
laten en zullen een aanzienlijk groter  
comfort krijgen, terwijl hun energiefac-
turen zullen dalen dankzij de verbete-
ring van de energieprestaties van deze 
gebouwen. De werf ging van start in april 
2012 en zal afgewerkt zijn volgens de 
vooropgestelde termijn van 210 kalender-
dagen, d.w.z. begin oktober 2012. •

Erratum : in de laatste FSH-info van de maand januari hadden we u het begin van de renovatiewerf voor de raamkozijnen van Apollo I aangekondigd voor de lente 2013.  
In feite gaat het om de lente 2014 met een afwerking van de werf tegen het einde van het jaar 2014. 

§  H. Evenepoelstraat 90 - 92 - 94 - 96
Deze belangrijke werf betreft 119 wonin-
gen, waarbij de mantel van de gebouwen 
volledig zal worden gerenoveerd voor een 
betere energieprestatie van de gebouwen 
en een groter comfort voor de huurders. 
Door de renovatie van de balkons zal de 
esthetiek van de gebouwen verbeterd 

worden, wat het imago van de woonsite 
ten goede zal komen. De procedure voor 
de aanduiding van de aannemer die belast 
zal zijn met de uitvoering van de werken 
is lopende. Volgens de voorziene plan-
ning moeten de werken van start gaan 
in septem ber 2012 en worden beëindigd 
tegen eind oktober 2013. •

In het kader van het energiezuinige beleid 
van de Schaarbeekse haard, hebben we 
beslist een verlichtingsplan op te zetten 
om het verbruik van de verlichting van de 
gemeenschappelijke ruimtes ( gebouwen, 
buitenomgeving en garages ) van het volle-
dige patrimonium te verminderen. Dit jaar  

zullen we tussenkomen in de volgende 
gebouwen : Complex Haacht-Marbotin-
Landbouw ( gerenoveerd ), Marbotin 68-70,  
Haacht 678-680, Apollo 1-2, Evenepoel 
90-100, Gramme 13-25, Helmet 44-52, 
Hugo 87-89, Mahillon 57-59, Mignon 
21-33, Thomas-Gaucheret, Wollès 49. •

Lichtplan bij de Schaarbeekse haard

Renovatie van uw gevels, daken en ramen
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Helmet maakt deel uit van een wijkcontract en verschillende sites van de Schaarbeekse 
haard zullen heringericht worden. Om u te informeren en u te consulteren, hebben 
onze partners geen gebrek aan verbeelding :

Onze individuele sociale dienst wil u  
vooral bijstaan bij het respecteren van uw 
rechten en plichten als huurder van de 
Schaarbeekse haard, zodat u zoveel moge-
lijk kunt genieten van uw woning.

Onze drie sociaal assistenten Marie-
Claire Dubois, Severine Galoppin en 
Elodie Delory kunnen u begeleiden of u 
heroriënte ren bij de volgende materies :
§  Financiële moeilijkheden ;
§  Begrip van de administratieve stappen ;
§  Het in orde maken van uw huurders-

dossier ; 
§  Problemen met de buren ;
§  Familiale problemen die de hulp vereisen 

van een dienst van buitenaf ;
§  Overplaatsingen en transfers ;
§  Problemen door een gebrekkige  

gezondheid of door het ouder worden 
( zoeken naar thuiszorg ) ;

§  Elke andere vraag die u mocht hebben 
en die een sociale begeleiding vereist.

Ze kunnen u in alle vertrouwelijkheid 
ontvangen in hun kantoor tijdens de 
permanenties van dinsdagvoormiddag 
( 7u30 tot 12u ) of van donderdag-
namiddag ( 13u30 tot 15u30 ). U kunt 
ook een afspraak aanvragen op het nr.  
T. 02 240 80 29 / 47 / 57.

Indien u moeilijkheden hebt om u te  
verplaatsen, aarzel niet ons dit mee te 
delen. De sociaal assistentes zullen graag  
bij u langskomen. •

De individuele 
sociale dienst

Het Helmet wijkcontract in al 
zijn facetten :

De individuele sociale dienst

1. Pedagogisch eieren rapen met Espace 
Locataires : Voor de inrichting van de 
Marbo tin binnenkoer heeft l’Espace 
Locataire ons een bijzondere eierenraap 
voorgesteld, waarbij elke inrichting, verbor-
gen in eieren in een karton, zijn plaats moest 
vinden op het plan van de koer. Zo zijn 
de kleine ontdekkingsreizigers en de grote 
lekkerbekken allemaal tevreden ! 
2. Soep in de moestuin met l’Esperluète :  
De tuin aan de achterkant van het nr. 680 
van de Haachtse Steenweg wordt binnen-
kort verfraaid met een moestuin.  

L’Esperluète en het Kernkabinet hebben u 
uitgenodigd om samen een kom soep te 
verorberen in de moestuin. Een heel leuk 
eerste moment in de tuin ! 

3. Afspraak bij het compost met Agis-
sons Ensemble : Het is een gezamenlijke 
compostplaats die binnenkort zijn plaats zal 
vinden achter in de tuin die beheerd wordt 
door Agissons Ensemble. Om dit kenbaar te 
maken, hebben we iedereen meegenomen 
naar de gedeelde tuin van Helmet vooraleer 
paaseieren te gaan zoeken … •

Eerste wijkfeest met Evenepoel Bien-Être 
in samenwerking met de Cocolo : 
De vzw Evenepoel Bien-Être start haar acti-
viteiten en na een " fietskot schoonmaak-
actie “ in januari, werden we op 7 april 
uitgenodigd voor het eerste feest van de 
Evenepoel wijk. Een ideaal moment voor 
de eierenraap van de Cocolo. Iedereen was 
in de weer om voor een groot moment 
van samenzijn te zorgen. We danken hen 
hartelijk en in het bijzonder de jongeren 
van de wijk voor dit mooie initiatief. •

➀ ➁ ➂

➂

“  Het gebeurt bij u  
in de buurt ” !
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