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Mevrouw, Mijnheer,
Beste huurder,

De lente is er, de bomen botten uit, de vogels 
komen weer tevoorschijn, de natuur herwint haar 
rechten in onze wijken, de zon is van de partij en 
de dagen lengen weer. Wat moet er nog meer 
zijn, dit alles vergezeld gaande van de verdwijning 
van de strenge sanitaire maatregelen, waardoor 
we opnieuw kunnen genieten van alles wat 
het leven kleurt, de menselijke contacten, alle 
activiteiten van tijdverdrijf, dit alles in een veel 
serener klimaat.

Dit lentegevoel verlicht ook onze eerste Blablacity 
van het jaar, waarin wij u laten ontdekken wat 
wij verwezenlijken en wat u kan doen om de 
vlammende energieprijzen enigszins tegen te 
gaan.

Enerzijds, beginnen er grote renovatiewerken in 
de wijk Germinal met de start van de werf van 
gevelrenovatie van de gebouwen Léger 40 tot 50. 
De betrokken huurders worden geïnformeerd 
over de praktische aspecten van deze renovaties 
die het energetisch comfort gevoelig zullen 
verhogen en een belangrijke esthetische 
verbetering na werken inhouden. Bovendien 
kunnen we vervolgens de herinrichting van de 
groene ruimten afwerken. Uiteraard zal de rust 
van de wijk worden verstoord, echter is het 
zo dat binnen een tijdsspanne van 4 à 5 jaar - 

wanneer ook de gebouwen Degas en Renoir 
waarvoor we de financiering hebben hun facelift 
zullen hebben ondergaan – zal de wijk een heel 
andere allure krijgen en haar glans terugvinden.

Anderzijds, kan u de toelatingsvoorwaarden 
terugvinden om te genieten van het sociaal 
energietarief. De huurders die verbonden zijn 
met een collectieve centrale verwarming, tenzij 
¾ van onze huurders, genieten nu al van het 
sociaal tarief voor het collectieve deel van de 
elektriciteit en gas dankzij de groepsaankoop 
voor het geheel van de sociale woningen op het 
Brusselse Gewest. Dit sociaal tarief begrenst de 
stijging van de kosten.

Voor uw individuele aansluitingen (fornuis, 
elektriciteitsteller, individuele stookketel en 
waterverwarmer) zal u ontdekken hoe en volgens 
welke voorwaarden u van dit sociaal tarief 
kan genieten. Aarzel niet onze cel voor sociale 
ontwikkeling te contacteren om bijkomende 
inlichtingen te bekomen, en indien, nodig hulp 

Met vreugde herbergen wij sinds begin dit jaar 
een nieuw Huis van de Gezondheid in onze oude 
burelen van de Permekelaan 83, dat werkt op 
forfaitaire basis. U kan verder in dit nummer het 
interview ontdekken met één van zijn stichtsters. 
Het is een eerste stap in de ondersteuning 
van dergelijke projecten met de bedoeling de 
komende jaren in belangrijke mate de initiatieven 

rond gezondheid via opbouwwerk en Good Food 
te ontwikkelen.

En om te eindigen, kan u de verwezenlijkingen 
volgen van het project “Verlicht onze wijken” 
en hetgeen we voorzien om te realiseren in de 
komende weken en maanden. 

Ik hoop u op één van deze evenementen te 
mogen ontmoeten en met u van gedachten te 
wisselen over hetgeen u aan het hart gaat.

Ik kijk vooruit naar onze volgende ontmoeting.
 

EDITO VAN DE VOORZITTER

LEVE DE LENTE
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Mathieu Vervoort
Voorzitter Everecit
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De prijs van elektriciteit in België is samengesteld 
uit verschillende elementen: transportkosten, 
distributiekosten, btw en energiekosten. 
Bovendien ontvangt elke energieleverancier een 
percentage van de eindrekening die de consument 
moet betalen:

• De prijs per kWh die door uw energieleverancier 
wordt aangerekend;

• De distributiekosten voor de verdeler
• De transportkosten voor de netwerkexploitant  
• De btw.

Elke huurder betaalt zijn energiefactuur op basis 
van zijn eigen verbruik. Daarom kan het eindbedrag 
van uw factuur verschillen van huishouden tot 
huishouden en ook van regio tot regio. 
 

Waaruit bestaat mijn 
energiefactuur en hoe is 
mijn verbruik verdeeld?

WIJ GEVEN U DE AANWIJZINGEN OM BETER 
TE BEGRIJPEN EN TE HANDELEN!

Welke eenvoudige maat-
regelen kan ik thuis nemen 
om geld te besparen?

Als energieverbruiker in uw woning (gas, elektriciteit) 
hebt u een rol te spelen in het beperken van uw 
verbruik. Dit jaar zult u meer dan ooit op uw hoede 
moeten zijn om geld te besparen. 

Er zijn verschillende zeer nuttige tips om snel te 
besparen in uw woning, hier zijn 3 eenvoudige 
acties die u kunnen helpen:

• Ik regel de temperatuur van de kamers: 1 
graad minder is 7% minder op uw rekening! 
Dankzij thermostatische kranen kunt u de 
temperatuur van elke kamer regelen. Wij raden 
een temperatuur van 20° aan voor de woonkamer 
en 17° in de slaapkamers, terwijl u uw radiator 
minstens één keer per jaar moet ontluchten. 

• Ik verlucht mijn woning: Als wij in de zomer 
graag verluchten, denken wij wel twee keer na 
over het verluchten van de woning als het koud 
is! Nochtans is het belangrijk om het te doen. 
Niet verluchten verhoogt het energieverbruik. 
Als het koud is, is de vochtigheidsgraad in de 
woning hoger. Een vochtige woning vereist meer 
verwarming dan een woning waar de lucht droog 
is. 

 Verluchten verjaagt de vochtigheid en vermindert 
het energieverbruik, maar vergeet niet de 
verwarming uit te zetten als u gaat verluchten. 
Voor huurders die in gerenoveerde «lage energie»-
woningen wonen, ligt het echter anders, omdat 
de ventilatie van de appartementen mechanisch 
gebeurt met het dubbele-stroomsysteem.

• Ik gebruik spaar- of ledlampen: U kan 
besparen op de verlichting van uw woning, goed 
voor ongeveer 15% van uw energiefactuur.  
LED-lampen, die steeds populairder worden, 
hebben hun lichtkwaliteit, lage verbruik en lange 
levensduur bewezen.... Dus wacht niet langer en 
schakel over.

Wat doet Everecity om zijn 
huurders te helpen het 
hoofd te bieden aan de 
stijgende prijzen?

In de eerste plaats door rechtstreeks te werken aan 
haar vastgoed. Vermindering van het energieverbruik 
van bestaande gebouwen is een prioriteit in de 
strategie van Everecity. Het gewestelijk beleid is erop 
gericht het energieverbruik en de CO2-uitstoot van 
gebouwen tegen 2040 drastisch te verminderen. 
Als antwoord op deze uitdaging heeft Everecity 
stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat haar 
huurders van een optimaal comfort genieten.

Waarom renoveren?

Het feit dat bijna het volledige erfgoed van Everecity 
meer dan 40 jaar geleden is gebouwd, maakt dat de 
gebouwen zeer energie-intensief zijn. De nadruk ligt 
daarom op energierenovatieprojecten met als doel 
de verwarmingskosten te verlagen en het thermisch 
comfort voor de huurders te verbeteren.

Niet te vergeten dat dit soort werkzaamheden 
ook de mogelijkheid biedt om de esthetische 
en architectonische kwaliteit van het gebouw te 
verbeteren en het zo een nieuw leven in te blazen!

socialenergie
www.socialenergie.be

€€€

Verbruik

HET GEMIDDELDE JAARLIJKSE ENERGIEVERBRUIK  
VAN EEN BRUSSELS GEZIN: VERDELING (OP DE FACTUUR) 

Sanitair warm water
Koken

Elektrische  
toestellen

Verwarming

€€€

14%

54%
26%

6%

Update: 03/07/2014

Een goede maaltijd koken, een warme douche nemen, thuis 

ontspannen met een aangename temperatuur wanneer het 

buiten koud is... Deze kleine dagelijkse momenten zorgen 

ervoor dat we ons thuis goed voelen! Maar ze leiden ook, zonder 

dat we het merken, tot een elektriciteits- en gasverbruik dat 

soms hoog kan oplopen omdat de traditionele energiebronnen 

steeds duurder worden. 

De energieprijzen kunnen we niet beheersen, we kunnen we 

wel iets doen aan ons verbruik en Everecity sluit zich bij u aan 

om u hierbij te helpen. Wij wensen u middelen aan te reiken 

om de nieuwe beslissingen en genomen acties te begrijpen en 

uit te leggen.

Zo wordt het verbruik van een Brussels 
huishouden verdeeld:

         STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN?
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Op weg naar  2040 !

De isolatie van de buitenschil van gebouwen en van 
individuele huizen is een belangrijk aandachtspunt 
van onze investeringen. Deze renovatieprojecten 
bevinden zich in verschillende stadia van uitvoering 
en vertegenwoordigen alleen al voor de periode 
2019-2025 niet minder dan 40 miljoen €.

Bij onze verschillende projecten streven wij ernaar 
een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van 
energieprestaties, met name door ervoor te zorgen 
dat zoveel mogelijk energie wordt opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld door 
de integratie van thermische zonnepanelen).

Tot slot wordt in onze nieuwe gebouwen, die vanaf 
2023 beschikbaar zijn, zoals de sites Artemis of 
Evereast, alles in het werk gesteld om te voldoen aan 
de nieuwe milieunormen van het Brussels Gewest. 

De verschillende gebouwencomplexen bieden een 
optimaal comfort en goede energieprestaties.

Ondanks de inspanningen om de energiefacturen 
te verlagen, zijn wij ons ervan bewust dat vele 
huishoudens moeilijkheden ondervinden om de 
facturen te betalen die elke maand binnenkomen.  

Hebt u al gehoord over het sociaal tarief 
voor gas en energie? Voor wie is het? 

Het sociaal tarief is een maatregel die bedoeld is 
om personen of huishoudens die tot een bepaalde 
categorie gerechtigden behoren, te helpen hun 
elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen.
Dit tarief stemt overeen met een voordelige prijs 
voor elektriciteit en/of aardgas die identiek is, 
ongeacht uw energieleverancier, zoals vastgesteld 
door de Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas (CREG).

Wie kan toegang krijgen tot 
het sociaal tarief? 

Sociale huurders van Everecity kunnen genieten van 
een sociaal tarief. Let op, u moet: 

Een residentiële eindgebruiker zijn: 

• Categorie 1 : dit zijn mensen die een inburgerings-, 
sociale bijstandsuitkering ontvangen,…

• Categorie 2A : dit zijn mensen die een gehandi-
captenuitkering ontvangen, een uitkering voor 
blijvende arbeidsongeschiktheid, ….

• Categorie 2B : dit zijn mensen die een uitkering van 
het Gewest ontvangen, zoals bejaarden

• Categorie 2C : dit zijn personen die van het Gewest 
kinderbijslag ontvangen voor kinderen met een 
fysieke of mentale handicap, ....

• Categorie 3 : dit zijn mensen die een uitkering 
ontvangen van de Federale Pensioendienst.   

Huurder zijn van een sociaal appartement :

als huurder van een gebouw met een collectieve 
stookruimte van Everecity geniet u automatisch van 
dit tarief, dat wordt toegepast bij de berekening van 
de jaarlijkse verbruikskosten.

Hoe kunt u van het sociaal 
tarief genieten?  
Voor de categorieën 1 tot en met 4 wordt het sociale 
tarief voor elektriciteit en/of aardgas in de meeste 
gevallen automatisch toegekend. U hoeft dus geen 
stappen te ondernemen.

Opgelet als u nieuw bent in een van de categorieën, 
moet u beseffen dat het tot 3 maanden kan duren 
voor het tarief van start gaat. 

Vragen over het sociaal tarief 
voor elektriciteit en/of aardgas?

Contact Center van de FOD Economie
Tel (gratis) : 0800 120 33 (van 9u tot 17u)
Fax (gratis) : 0800 120 57
E-mail : info.eco@economie.fgov.be 

Voor meer tips over hoe u geld kunt besparen, surft 
u naar:

• BGHM : https://www.youtube.com/
watch?v=qPTP4zKX9Mc

• Leefmilieu.brussels: https://leefmilieu.brussels/
themas/gebouwen-en-energie/mijn-woning-het-
dagdagelijkse-leven/energie-besparen  

Renovatie van de buitenschil van 
 appartementsgebouwen:

0 F. Légerstraat 40 tot 50: 
werf voorzien in de lente van 2022

0 A. Renoirstraat 3-5 en E. Degasstraat 4-6: 
lopende studie (werf voorzien in 2024)

0 A. Renoirstraat 1 en E. Degasstraat 2: 
lopende studie (werf voorzien in 2025)

0 Galgelaan 18-20-22: 
lopende studie (werf voorzien in 2025)

Renovatie van de buitenschil van 
individuele huizen 

0 Fase 1 : 34 huizen F. Villonlaan 2 tot 60 en 
Galgelaan 1 tot 7 – werf beëindigd

0 Fase 2 : 18 huizen F. Villonlaant 1 tot 35 – werf 
voorzien in juni 2022

0 Fase 3 : 56 huizen A. Vermeylenlaan 1 tot 56 – 
lopende studie - werf voorzien in 2025

ONDER ONZE TOEKOMSTIGE PROJECTEN:
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Appinest klaar om te ontdekken 

Sinds 1 maart 2022 is de Appinest 
applicatie beschikbaar voor alle huurders 
van Everecity.  

Appinest vult de diensten aan die reeds worden 
aangeboden door onze MyDigiFlat applicatie door ze 
toegankelijk te maken via de mobiele versie.
Deze twee instrumenten dekken alle behoeften 
waarmee u als huurder dagelijks te maken kan krijgen.

Appinest is toegankelijk vanaf uw smartphone en 
kan worden gedownload via de “Google Play Store” 
(voor Android telefoons) of de “App Store” (voor Apple 
telefoons). 

MyDigiFlat, blijft Everecity’s echte klantenportaal dat 
u toegang geeft tot al onze diensten. Met Appinest 
daarentegen, heeft u mobiel het antwoord op uw 
behoeften snel en bij de hand.

VOOR MEER INFO OVER APPINEST : 
https://slrb-bghm.brussels/fr/etre-locataire/
votre-app-appinest 
 
VOOR MEER INFO OVER MYDIGIFLAT : 
https : / /www.evereci ty .be/2020/04/06/
mydigiflat-video-tutorial-gids/ 

Appinest de nieuwe 
mobiele applicatie voor alle 
huurders van Everecity

LE SAVIEZ-VOUS ?

Hallo Sandrine, bedankt om ons te ontvangen. Kunt 
u uw project in een paar woorden toelichten?
De oprichting van Maison de Santé is opgebouwd 
rond verschillende persoonlijkheden maar met een 
gemeenschappelijke visie: “een globale, toegankelijke 
en kwaliteitsvolle gezondheidszorg aanbieden om 
bij te dragen tot een rechtvaardigere samenleving”.
Marie, Marianne, Emma, Sandra en ik, ieder met 
onze eigen ervaring, hebben bijgedragen aan de 
oprichting van Maison de Santé Rive. Het project 
heeft slechts 2 jaar nodig gehad om het daglicht 
te zien: tussen het idee van het project, de reactie 
op de oproep voor projecten van Everecity en 
de opening van de deuren in januari 2022, werd 
elke stap bewust gezet en in overleg met de 
verschillende partners. In dit avontuur hebben wij 
de Federatie van Medische Huizen aan onze kant, 
maar we hebben ook een nauwe samenwerking met 
het lokale netwerk: Everecity, het OCMW, de actoren 
van de verenigings- of gezondheidssector alsook de 
burgerinitiatieven uit Evere.

Hoe kunnen we de specificiteit van een 
gezondheidscentrum opvatten in vergelijking met 
een medisch huis?
Het concept van medische centra bestaat al meer 
dan 40 jaar. Het principe is dat de medische 
structuur een multidisciplinair team samenbrengt, 
dat alomvattende, geïntegreerde, continue, 
toegankelijke en permanente gezondheidszorg 
biedt. Het team richt zich vooral op de verschillende 
dimensies van gezondheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met de fysieke, psychologische en sociale 
aspecten van elke patiënt. De patiënt is de acteur 
van zijn gezondheid en het team is er om hem op 
deze weg te begeleiden.

Kunt u ons vertellen wie er in het team zit?
Het is een multidisciplinair eerstelijnsteam, 
bestaande uit drie specialiteiten voor een warm 
onthaal en een globale kijk op de patiënt: 
Een huisarts: hij verleent curatieve en preventieve 
zorgen. Zorgt voor de follow-up en het goede beheer 
van het globaal medisch dossier. Een fysiotherapeut: 
zorgt voor revalidatie door beweging na een ongeval 
of bij het hervatten van activiteiten na een acuut of 

chronisch probleem. Een verpleegster: Zij verleent 
verschillende soorten zorg in het centrum of indien 
nodig tijdens huisbezoeken. Ze kan bloed afnemen, 
injecties geven, wonden verzorgen, .... En tenslotte, 
een onthaaldame : Zij zorgt voor een persoonlijk 
onthaal van elke persoon, om de persoon te 
identificeren en te oriënteren naargelang zijn 
behoeften.

Het lokaal ligt aan de rand van de wijk Germinal, 
maar wie kan er naar het gezondheidscentrum 
komen en wat is het forfaitaire pakket?
Het gezondheidscentrum staat open voor de hele 
wijk Germinal en omgeving en het is de bedoeling 
om op basis van een vast bedrag te werken. Wat 
dekt het? Het forfaitaire pakket is een contract 
dat wordt ondertekend door de patiënt, het 
gezondheidscentrum en het ziekenfonds. De patiënt 
verbindt zich ertoe uitsluitend de zorgverleners 
van het medisch centrum voor eerstelijnszorg 
geneeskunde, verpleging en fysiotherapie te 
raadplegen. Het ziekenfonds verbindt zich ertoe 
een forfaitair bedrag te betalen per bij het medisch 
centrum ingeschreven patiënt en het medisch 
centrum verbindt zich ertoe gezondheidszorg aan 
de ingeschrevene te verstrekken. Dit systeem van 
forfaitaire bedrag maakt solidariteit tussen zieke 
en niet-zieke patiënten mogelijk. Het maakt ook 
solidariteit tussen de werknemers van het medisch 
centrum mogelijk, evenals de ontwikkeling van 
projecten die aan de behoeften zijn aangepast.

Tenslotte, Rive heeft net zijn deuren geopend, wat 
zijn de toekomstperspectieven?
Het gezondheidscentrum heeft net zijn deuren 
geopend, maar we willen op een duurzame manier 
deel uitmaken van de wijk. Wij willen luisteren naar 
de behoeften van onze patiënten en samen met 
hen activiteiten opzetten die hen in staat stellen hun 
lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid in de 
breedste zin van het woord te verbeteren, wat wij 
“gemeenschapsgezondheid” noemen.
We beginnen “klein”, maar het team zal groeien: in 
april komt er een nieuwe arts bij, gevolgd door een 
psycholoog, nieuwe verzorgers, verpleegkundigen 
en fysiotherapeuten.

Het Maison de Santé Rive

Op dinsdag 15 februari 2022, tijdens de inhuldiging van Maison de Santé Rive, kregen 
wij de kans om het centrum te bezoeken en Sandrine, de verpleegster van het team, 
een paar vragen te stellen. 
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A VOS AGENDAS 

WEDSTRIJD 

Elke winnaar kreeg een bezoek van onze voorzitter en hier zijn enkele souvenirfoto’s. 

Het fotoproject begon in september 2021 en 
keert dit voorjaar terug om de openbare ruimte 
van Germinal verder te verfraaien. Ontmoetingen, 
fotoshoots en het delen van archieffoto’s staan op 
het menu van deze momenten van delen om samen 
fotografische fresco’s te maken die de aediculae van 
de wijk zullen bedekken. 

U bent allen uitgenodigd om deel te nemen aan het 
tweede deel van het project om de muren van uw 
wijk tot leven te brengen! 
Ontmoet ons in het polyvalente ruimte op av. F. 
Légerlaan 36 voor de lancering van het tweede deel 
van het project.
Voor meer informatie : www.lentrela.be

GERMINAL IN MOZAÏEK

DE PRIJSUITREIKING VOND PLAATS 
EN DE WINNAARS ZIJN ....

In december 2021 nodigde Everecity u uit om uw 
ramen te verlichten en zo licht te brengen in onze 
buurten. Ook dit jaar brachten weer velen van u 
kleur en magie in de straten. Dank u allen voor uw 
deelname, uw betrokkenheid heeft ons bijzonder 
geraakt.

Zoals u zich kunt voorstellen, was de keuze niet 
gemakkelijk, maar zoals bij elke wedstrijd moeten we 
de winnaars belonen:

RESULTAAT VAN DE TREKKING
… DE 100 WINNENDE NUMMERS

Elk exemplaar van de Blablacity draagt een uniek 
nummer. Wij dienen dus voor 30 april 2022 
de exemplaren te ontvangen waarop één van 
de nummers op de lijst voorkomen. U kan dit 
deponeren : 
• Hetzij tijdens de permanenties op dinsdag van 13 tot 

16.30 u. Constant Permekelaan 83/33-1140 Evere
• Hetzij via mail naar everecity@everecity.be met 

een kopie van de eerste pagina van de “winnende”      
 Blablacity

Winnaars die uiterlijk tegen deze datum niet komen 
opdagen, verliezen hun prijs.
De prijs zal op een latere datum worden meegedeeld 
aan de winnaars die binnen de termijn hebben 
geantwoord en die een bewijs hebben voorgelegd van 
de Blablacity waarvan het nummer werd getrokken.

WEDSTRIJD - « Lezen kan je geld opleveren »

05.02 
2021

Ed. resp. D. Cordonnier 

APOLLINAIRE DJOUOMOU

Vendredi 05.02.21 // 20h15 

Espace Toots
125, Rue Stuckens
1140 Evere
 
0484 95 42 49 
www.lentrela.be 
info@lentrela.be

8€ - 6€ - 5€ - 1,25€/art.27 

         Ce spectacle sera diffusé 
en ligne et suivi d’un bord de 
scène virtuel.

RÉINVENTONS 
NOTRE QUARTIER
GERMINAL EN MOSAÏQUE

 

EMBELLISSEMENT 
DES ÉDICULES DU QUARTIER

Lancement de la 2ème partie
Mercredi 23.02.22 // 14h30 › 17h30
10 ateliers durant le printemps 2022
 
Local  Léger
Rue F. Léger 36B
Quartier Germinal
1140 Evere

02 241 15 83
fabriceimbert@lentrela.be
Gratuit

PRINTEMPS
2022

Ed. resp. D. Cordonnier 

ATELIERS PPHHOOTTOO  GRATUITS

WEDSTRIJD 
« Verlichte wijken » 

0103
0105
0106
0125
0136
0199
0267
0279
0305
0401
0415
0456
0503

1973
1974
1975
1982
1989
2008
2011
2207
2365
2537
2592
2706
2709

0543
0651
0654
0711
0726
0998
1026
1067
1109
1204
1230
1248
1254

2983
3108
3210
3256
3260
3571
3579
3728
3914
4268
4525
4561
4568

6540
6543
6569
6852
6987
7233
7382
7543
7564
7635
7843
8291
8466

1268
1367
1379
1422
1498
1503
1598
1712
1809
1810
1821
1895
1965

4735
4785
4937
5289
5324
5371
5389
5489
5640
5846
6213
6473
6486

8521
8534
8659
9110
9253
9289
9512
9632
9756

Voor de Hoog-Evere: Mevrouw Auquier Katty 
Voor de Centrum-Evere: Meneer Jean Paraskeva
Voor de Laag-Evere : Meneer Sterczynski Ryszard en Mevrouw Gomulak Aniela

Laten we onze centrale buurt opnieuw uitvinden, hervat 
voor zijn tweede fase.
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La Yourte Mauve
(vanaf 5 jaar)  

Op een morgen in het midden van een school, 
een yurt. Naast deze paarse yurt staat een 
jonge vrouw, Aya, ongeduldig op de kinderen en 
ouders te wachten.. Zij werkt met de kinderen en 
begeleidt hen in een herwaarderingsproces van 
hun zelfvertrouwen.. Haar belangrijkste missie: 
diversiteit naar waarde schatten en ervoor zorgen 
dat iedereen zich goed voelt in onze multiculturele 
samenleving. Bij het betreden van deze magische 
en kleurrijke plaats ontdekken de toeschouwers 
in een hoek een verbazingwekkende tuinvrouw 
waar discussies worden afgewisseld met poëzie, 
muziek, ritmes die weerklinken tot de creatie van 
een rijmpje waarin de diversiteit wordt gevierd. Deze 
nomadische fabel-voorstelling gaat over samenleven 
en verdraagzaamheid.
Zaterdag 28 en zondag 29 mei om 14.00 uur
Parking Léger 38

Mon Fils ce Démon
(vanaf 12 jaar)  

Er was eens... Kunnen we praten over een verhaal, of 
een tragedie? Het verhaal van twee ouders, twintig 
jaar gescheiden na de geboorte van hun zoon. 
Na twintig jaar herenigd, omdat hun kind zichzelf 
van het leven beroofde bij een zelfmoordaanslag, 
waarbij hij verschillende slachtoffers verwondde en 
met zich meenam. Van de ene op de andere dag, 
vallen hun levens uit elkaar. Het onuitsprekelijke is 
gepleegd door hun eigen vlees en bloed, hoe kunnen 
zij de ontmenselijking van hun zoon accepteren? De 
tragedie die in Mon fils ce Démon aan de orde komt, 
deconstrueert de reis van Seloua en Saïd, twee 
mensen en twee ouders, die ervan beschuldigd 
worden een monster te hebben opgevoed. Een 
Duivel.
Zaterdag 28 mei om 18.00 uur en zondag 29 mei 
om 16.00 uur. Parking Léger 38

GRATIS INGANG !! Reservatie op 02/ 218 11 98 of 
per email: info@lesnouveauxdisparus.com

      DE COMPAGNIE DES NOUVEAUX DISPARUS  

De Compagnie des Nouveaux Disparus komt naar Germinal en biedt in het weekend 
van 28 en 29 mei 2022 twee voorstellingen onder een grote tent!

       FESTIVAL PATCHWORK 
Sinds 2019 is het Patchwork Festival uitgegroeid 
tot hét feestelijke, creatieve en familiale evenement 
van het einde van het schooljaar in het Cultureel 
Centrum van Evere. Het wordt een ware showcase 
van allerlei acties die l’Entrela en haar andere 
afdelingen gedurende het hele jaar door hebben 
ondernomen.
Deze feestelijke bijeenkomst is een gelegenheid 
om alle deelnemers aan de activiteiten van het 
afgelopen seizoen bij mekaar te brengen en hun 
realisaties in de kijker te zetten. Terzelfdertijd is 
dit ook een opportuniteit om de realisaties van de 

bewoners van zowel hoog als van laag Evere in de 
verf te zetten.
De hele middag zullen er creatieve workshops, 
animaties, openluchtspelletjes, activiteiten om de 
Platonwijk te ontdekken, voorstellingen, concerten, 
optredens en andere leuke activiteiten worden 
aangeboden aan jong en oud.

Alle praktische informatie is te vinden op de 
website van het evenement: 
https://www.lentrela.be/evenement/patchwork/ 

Zaterdag 11 juni 2022
van 13.00 tot 18:30 uur - Quartier Platon

  OM ONS TE CONTACTEREN
Per telefoon op 
 02 430 65 00

Cel Onthaal & Info  
Van maandag tot donderdag van 8u30 
tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30 
Op vrijdag van 8u30 tot 12u00.

Connecteer u 
Gebruik uw account MydigiFlat en 
Appinest om uw dossier te raadplegen 
of een aanvraag in te dienen.

  OM ONS TE ONTMOETEN
We zullen binnenkort onze kantooruren 
hervatten op onze 3 locaties. Informatie 
zal u zeer binnenkort worden meegedeeld. 
Tot nader order blijven de huidige uren en 
locatie van kracht:

Constant Permekelaan 83
Dinsdag van 8u30 tot 11u30 en van 13u 
tot 16u30
Woensdag van 13u tot 16u30.

Meer info, bezoek onze website www.
everecity.be 

Specifieke permanentie voor 
kandidaat-huurders:   
Woensdag van 8u30 tot 11u30
Constant Permekelaan 83

Afspraak met de Voorzitter :
U dient het nummer 02 430 65 00 te 
bellen en uw gegevens alsook de reden 
van uw aanvraag door te geven.  We 
zullen u terugbellen om een afspraak 
vast te leggen.  

  OM ONS TE SCHRIJVEN
CVBA EVERECITY 
Everecity verzamelt zich op één locatie! 
Postadres: 
Av. Vermeylenlaan 58/1 -1140 Evere

  INFOS
www.everecity.be

IN UW AGENDA’S  

De projecten van de wijk Germinal zullen op zaterdagmiddag 28 mei worden tentoongesteld in de 
“souk van de burger”. Kom ze maar bezoeken!


