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vervoegen op de platformen aan de 
Evenepoelstraat 100 voor een namiddag 
vol verrassingen en ontmoetingen !

Animatie voor kinderen, barbecue en 
muziek staan op het programma. Aarzel 
niet om de tafel met lekkernijen met uw 
specialiteit te komen aanvullen !

Vanaf 8 u organiseren de bewoners van 
de wijk ook een brocante ; een mooie 
manier om de dag te beginnen … 
Voor meer informatie over de brocante, 
contacteer Evenpoel Bien-Être op :  
0488 26 62 87  •

De FSH gaat samen met u voor een beter 
samenleven ! Wees er ook bij op zaterdag 
30 mei.  

Samenleven en gezelligheid …  
Woorden die wonderwel het 
Burenfeest omschrijven. 

Vandaag de dag communiceren we soms 
gemakkelijker met de andere kant van de 
wereld dan onze buurman of buurvrouw 
goeiedag te zeggen. De Schaarbeekse 
Haard wil graag een duwtje in de goede 
richting geven en neemt de gelegenheid te 
baat om u in een feestelijke sfeer te leren 
kennen ! 

Dit jaar, met de hulp van onze partners en 
in het bijzonder van Evenepoel Bien-Être,  
nodigen we iedereen uit om ons op 
zaterdag 30 mei a.s. vanaf 14 u te komen 

Wees er allemaal bij op 
30 mei !

Het Informatieblad van de Schaarbeekse Haard
(FSH) Schaarbeekse Haard / Trooststraat, 70 / B-1030 Brussel / T- 02 240 80 40 / F- 02 240 80 60 / foyerschaerbeekois@fsh.be  

Permanentie / ma - wo - do - vr van 7u30 tot 12u / Technische Dienst / T- 02 240 80 50 / Sociale Dienst / T- 02 240 80 47 (57)



Rue Henri Evenepoel, 490/09

Madame LALOCATAIRE  

Bruxelles, le 25/04/2013

Rue Henri Evenepoel, 490/09
1030

Décompte des charges locatives 2013

S.C. Le Foyer SchaerbeekoisRue de la Consolation, 701030 Bruxelles
Tél : 02/240.80.40

Adresse  logement :
Période de référence : du 1/1/2013 au 31/12/2013

Référence locataire : 455689

022/001/222/222
Référence logement :

Réf : 455689

CHARGES COMMUNES
Décompte des consommations (Voir relevé Caloribel en annexe)

 1.069,61

Electricité des communs

31,03

Nettoyage des parties communes

481,16

Entretien des espaces verts

44,10

Frais de surveillance

70,21

Entretien contrôle ascenseurs

156,99

Frais communs

91,46

-1.833,96

1.944,56

110,60

Solde en notre faveur

Total charges

Provisions

Le solde est à verser sur notre compte bancaire à l'aide du virement avant le 30 juin 2013.
Nous vous prions de prendre connaissance de l'avis important en annexe. 

P.VERTONGHEN
Directeur gérant

Van Deweyere Cécile  
Rue Henri Evenepoel, 490/091030 Schaerbeek
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Doekjes :  
vijand nr. 1 van 
onze loodgieters 
en van uw 
portefeuille ! 
Dit jaar nog moesten onze loodgieter-
teams meermaals uitrukken om ontstop-
pingen te doen, die nodig bleken na het 
gebruik van doekjes. In tegenstelling tot 
toiletpapier zijn doekjes niet gemaakt om 
in water op te lossen. Indien u ze in het 
toilet gooit, raken uw buizen dan ook snel 
verstopt. Het is dan ook verboden doekjes 
in het toilet te gooien. 

Doekjes —> vuilbak ! 
We brengen in herinnering dat 
tussenkomsten voor ontstoppingen u 
in het algemeen aangerekend worden !  •

Twee honderdjarigen in een 
nieuw jasje : de gebouwen van 
de Azalealaan 49 en 50

Dhr. Burgemeester B. Clerfayt, Mevr. de Minister C. Frémault 
en Dhr. Schepen D. Grimberghs

Dhr. Seydi Sag, voorzitter van de FSH

Afrekening 
van de lasten :  
vergeet niet 
uw huur aan 
te passen !
U ontving uw jaarlijkse lastenafrekening 
voor het jaar 2014. Afhankelijk van uw 
verbruik zult u meer moeten betalen of 
terugkrijgen. 
Ter herinnering: uw lasten zijn gebaseerd  
op uw persoonlijk verbruik en de 
gemeenschappelijke onderhoudskosten 
van uw gebouw of complex. De details 
van deze verschillende posten vindt u 
op uw individuele afrekening. 

Op 1 juli, passen we de lastenprovisie 
aan, waardoor het bedrag wijzigt dat u 
maandelijks moet betalen. 

Vergeet niet het nodige te doen bij 
uw bank !
Indien u vragen hebt, staat een speciale 
permanentie “lasten” ter beschikking, 
elke dinsdag- en donderdagvoormiddag 
in de maand mei van 7u30 tot 11u30. 

Onze sociale dienst kan u eveneens op 
woendagvoormiddag of donderdag-
namiddag van 13u30 tot 15u30 ontvan-
gen om een budget en een realistisch 
afbetalingsplan op te stellen indien een 
aanzienlijk supplement bijbetaald moet 
worden.  •



’t Is lente … allen naar de tuin !
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Er kondigen zich mooie dagen 
aan en daarmee de zin om 
te genieten van tuinen en 
buitenruimtes.

In het merendeel van onze sites staan 
gemeenschappelijke tuinen en andere 
binnenplaatsen ter beschikking van de 
huurders. De tuin 67, een siertuin gelegen 
aan de Marbotinstraat 67, opent ook zijn 
deuren voor het publiek en dit dagelijks 
vanaf 16u. 

Opdat iedereen in alle sereniteit van deze 
ruimtes zou kunnen genieten zonder de 
buren te storen, werden er specifieke regle-
menten opgesteld die er uitgehangen zijn. 
Gelieve deze regels na te leven en ze aan 
uw kinderen en bezoekers toe te lichten ! 

Hierbij enkele nuttige regels die we graag in 
herinnering brengen :

§   Uw kinderen zijn uw verantwoordelijk-
heid als ze buitenspelen ; let op hen !

§   De tuin/binnenplaats is een oord voor 
gezamenlijke ontspanning dat proper 
en uitnodigend moet blijven ; hou deze 
ruimte proper ! 

§   Spelen, is lawaai maken … denk aan 
uw buren ; let erop niet teveel lawaai 
te maken en leg dit ook uit aan uw 
kinderen !

§   De voorzieningen in de tuin/binnen-
plaats zijn de uwe, draag er zorg voor. 
Elke vrijwillige beschadiging zal 
bestraft worden.  •

Na werken die meer dan 3 jaar duurden,  
werden de opmerkelijke gebouwen 
van de Azalealaan 49 en 50 volledig 
gerenoveerd. Vandaag herbergen ze 
10 woningen met alle modern comfort 
(2 appartementen met 1 kamer, 6 apparte-

GOED OM WETEN : Hebt u een pri-
vétuin of terras ? Vergeet niet dat u 
verantwoordelijk bent voor het onder-
houd ervan : het is aan u om het gazon 
te maaien en er geen grof huisvuil te 
deponeren !

menten met 2 kamers en 2 appartementen 
met 5 kamers). 

Ze werden op 22 april ingehuldigd in 
aanwezigheid van talrijke genodigden.  •
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“ ’t Is de 
loodgieter ” !
Binnen onze technische regie 
beschikken we over een team van drie 
loodgieters. 

Ze installeren en renoveren badka-
mers en uw sanitair, boilers en kranen. 
Ze zorgen ook voor het onderhoud, 
ontstoppen uw buizen of lossen water-
lekken op !

Niet altijd gemakkelijk werk dus … 
en we rekenen er dan ook op dat u ze 
goed ontvangt ! 

Niet vergeten :   
Wanneer u met een technisch pro-
bleem zit :
§   Bel de technische dienst op nr 

T. 02 240 80 50 of ga langs bij 
de technische permanentie elke 
maandag van 7u30 tot 11u30.

§   Omschrijf uw probleem zo precies 
mogelijk. Uw aanvraag tot interven-
tie wordt dan geregistreerd en een 
interventiebon wordt u systematisch 
per post opgestuurd of persoonlijk 
overhandigd.

§   Wees aanwezig wanneer onze teams 
langskomen.

§   Laat ons na afloop van de werken 
uw eventuele opmerkingen weten, 
telefonisch of per brief.  •

Scharnaval 2015 :  
allen verenigd tegen haat

Les Marmotins 

Een nieuwe onthaalruimte in 
Marbotin voor kinderen van 
0 tot 3 jaar vergezeld van hun 
ouders, beheerd door het ONE

Les Marmotins is een plek voor ontmoe-
ting, spel en ontdekking. De kinderen 
worden samen met hun ouders ontvangen 

Traditiegetrouw waren het PSC Helmet 
Agissons Ensemble en de vzw Evenepoel 
Bien-Être op 21 maart op de afspraak in de 
straten van Schaarbeek ter gelegenheid van 
het Scharnaval. 

Dit jaar kozen ze ervoor samen op te 
komen tegen haatboodschappen op het 
internet. Een burgerinitiatief dat door 
iedereen werd toegejuicht ! •

door een team professionele onthaal-
moeders. Ouders en kinderen nemen er 
de tijd om samen te spelen. Het biedt de 
ouders ook de gelegenheid hun ervaringen 
te delen met andere ouders, het team, … 
en de kinderen ontdekken het plezier om 
te spelen met andere kinderen voor ze 
naar school moeten ! 
Deze ruimte is geopend elke donderdag-
voormiddag van 9u30 tot 11u30 buiten 
de schoolvakanties.

Meer weten ?  
Bel naar 0499 57 28 23 of afspraak ter 
plaatse op donderdagvoormiddag :  
26-28 rue Marbotin 
1030 Schaarbeek
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