
nr20 :   mei 2016

Laten we feesten! 

Aan al onze huurders, partners, ons personeel en onze buren :  
het is samen dat het ons zal lukken! 
Laten we daarom feesten …

Meer dan ooit hebben onze stad, 
onze gemeente, onze wijken nood aan 
samenhorigheid en het plezier om met 
elkaar samen te leven, ongeacht onze 
afkomst of overtuiging.

Brussel heeft om trieste redenen de 
voorpagina’s van de kranten gehaald, 
maar laten we iedereen ook het andere en 
positievere gezicht van de stad tonen :

Laten we feesten in 
Gaucheret-Thomas !
De Schaarbeekse Haard geeft u afspraak 
op 27 mei a.s. voor het Burenfeest.

Ons doel : de langst mogelijke gedeelde 
tafel tot stand brengen op de Philippe 
Thomaslaan. Zin om hieraan deel te 
nemen? Contacteer dan de sociale dienst 
op 02 240 81 23.

Het Burenfeest is inderdaad het moment 
bij uitstek om tijd door te brengen en 
beter kennis te maken met uw buren 
van de Schaarbeekse Haard en met alle 
anderen uit uw wijken.
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We kunnen u ook helpen om op 27 mei 
momenten van gezellig samenzijn in uw 
gebouw, uw complex, uw straat en uw wijk 
te organiseren.

Onze partners voorzien nog andere 
initiatieven op onze verschillende 
complexen. Aarzel niet onze website 
te raadplegen voor meer informatie 
hieromtrent!  •
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Een netheidscampagne in Marbotin!

Daar is de lente, 
allen naar het 
balkon!

Een propere site betekent 
ook minder volgestouwde 
balkons … let erop!

Om van hun site een plaats te maken waar 
het aangenaam leven is, heeft een groep 
bewoners van het complex Marbotin 
samen met het team van het PSC Haacht-
Marbotin-Landbouw “Espace Locataires” 
op 17 maart een grote netheidscampagne 
gelanceerd.

De campagne verliep in 7 fases tussen 
maart en april en had als doel de netheid 
van de site te verbeteren, samen na 

te denken over het beheer van de 
gemeenschappelijke ruimten en de 
wijkbewoners te sensibiliseren voor respect 
voor het milieu en hun afvalbeheer.

Stonden op het programma: verzamelen 
van grof huisvuil, informatie en plaatsen 
van nieuwe sorteercontainers, collectieve 
schoonmaak van de site en vergaderingen 
met het schoonmaakpersoneel van de 
Schaarbeekse Haard.

Tussen momenten van bezinning, concrete 
acties en samenhorigheid hebben de 
bewoners van de wijk met deze campagne 
hun complex een positief imago bezorgd 
en iedereen eraan herinnerd dat we 
samen, eigenaar, huurders, maar ook 
buren en omwonenden, de zaken kunnen 
verbeteren.  •
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Rue Henri Evenepoel, 490/09

Madame LALOCATAIRE  

Bruxelles, le 25/04/2015

Rue Henri Evenepoel, 490/09
1030

Décompte des charges locatives 2015

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

Adresse  logement :
Période de référence : du 1/1/2015 au 31/12/2015

Référence locataire : 455689

022/001/222/222
Référence logement :

Réf : 455689

 1.069,61
31,03

481,16
44,10
70,21

156,99
91,46

-1.833,96

1.944,56

110,60

CHARGES COMMUNES
Décompte des consommations (Voir relevé Caloribel en annexe)
Electricité des communs
Nettoyage des parties communesEntretien des espaces vertsFrais de surveillance

Entretien contrôle ascenseursFrais communs
Total charges

Provisions

Solde en notre faveur
Le solde est à verser sur notre compte bancaire à l'aide du virement avant le 30 juin 2015.
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

  1 1 0 , 6 0

S.C. LE FOYER SCHAERBEEKOISRue de la Consolation, 70
1030 BRUSSEL
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Schaerbeek

Goed omringd en thuis ouder 
worden bij de Schaarbeekse Haard

Info m.b.t. de 
lasten 2015

Opgelet, om 
informaticaredenen 
onafhankelijk van onze wil kan 
de lastenafrekening u niet in 
mei opgestuurd worden.

We maken van deze informatie gebruik 
om in herinnering te brengen dat 
uw lasten berekend worden op basis 
van uw persoonlijk verbruik en de 
gemeenschappelijke onderhoudskosten 
van uw gebouw of complex (liften, 
containers, groene ruimten, …).

Vanzelfsprekend brengen we u zodra 
mogelijk verder op de hoogte. U hoeft ons 
dus niet te contacteren vooraleer u een 
brief hierover hebt ontvangen.

We danken u hierbij al voor uw begrip.  •

De binnenkoer van het Maison Biloba Huis.

Dhr. Seydi Sag, voorzitter van de FSH en Mevr. Bianca De 
Baets, staatssecretaris bevoegd voor de VGC tijdens de 
inhuldiging.

De Schaarbeekse Haard telt een 
kleine 800 huurders van ouder 
dan 65 jaar en we dragen zorg 
voor hen.

We hebben veel aandacht voor de noden 
van dit bijzonder publiek en nemen deel 
aan de ontwikkeling van projecten die hen 
in staat moeten stellen waardig en zo lang 
mogelijk thuis te wonen.

Zo hebben we meegewerkt aan de 
totstandkoming en staan we in voor 
het verhuurbeheer van het project 
“Maison Biloba Huis” dat op 15 april werd 
ingehuldigd.

Het Maison Biloba Huis is een 
vernieuwend initiatief dat een alternatief 
biedt op het vlak van wonen voor 
senioren.

Het initiatief is gegroeid uit de wederzijdse 
bevindingen en de samenwerking tussen 
EVA vzw, de vzw Maison Médicale du 
Nord en Aksent vzw. Dit initiatief kreeg 
vaste vorm dankzij het partnerschap met 
de Schaarbeekse Haard die belast is met 

het verhuurbeheer en het onderhoud van 
dit complex van 15 woningen.

Concreet biedt het Maison BILOBA Huis 
een ontmoetingsplaats voor alle senioren 
van de Brabantwijk, hun familie en 
naasten, evenals een sociale woning voor 
de 15 senioren die er zelfstandig leven.

U kunt er elke woensdag ook voor een 
schappelijk prijsje eten, mits inschrijving op 
02 217 82 30.

Andere projecten op maat van onze 
senioren worden nog op touw gezet … we 
houden u op de hoogte van hun verloop  •
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Bedankt  
Jean-Pierre!

Een superkleurrijk Scharnaval!

Verantwoordelijke uitgever S. Sag, voorzitter van de FSH Redactiecomité S. Sag, S. Ben Allel, A. Timmermans, M. Vander Ghinst & P. Vertonghen Layout www.mediane.be  
Verschijnt 3 x/jaar Oplage 60 ex. Gedrukt op Satimat green papier (60 % gerecycleerd + 40 % FSC)

Na 37 jaar trouwe dienst heeft 
Jean-Pierre Dierickx, opzichter bij 
de  Schaarbeekse Haard, zich bij de 
club van de jonggepensioneerden 
gevoegd … We bedanken hem hierbij 
van harte voor de vele jaren samen en 
wensen hem alle goeds op zijn verdere 
levensweg!  • 

De heren Benallel en Sag, vice-voorzitter en voorzitter 
van de FSH, feliciteren de jonggepensioneerde

Ook dit jaar heeft het Scharnaval van Schaarbeek de straten in de 
gemeente opgevrolijkt met een stoet van praalwagens en groepen 
uit alle uithoeken van België, maar ook uit alle hoeken van de 
Schaarbeekse Haard! 

Onze verenigingspartners, het PSC Helmet “Agissons Ensemble”, de vzw Evenepoel Bien-
Être, de ARHUU van de Schaarbeekse Haard en de bewoners van Marbotin hebben actief 
bijgedragen aan het slagen van dit grote moment van Brusselse folklore.  •
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