
BUURTWERK ZAVENTEM-NOORD
WAT DOEN WIJ?

ONTMOETING & NETWERK

Iedereen voelt zich beter in de buurt

door goede contacten

VRIJWILLIGERSWERK

Heb jij goesting om ons te helpen?

Laat ons snel iets weten!

JIJ BENT AAN ZET 

Heb jij toffe ideeën, dromen of talenten? Samen

bekijken we hoe we deze kunnen realiseren!

DE BUURT MOOIER MAKEN

Samen werken we aan een fijne wijk

ONDERWIJS

we ondersteunen ouders en scholen om de

onderwijskansen van kinderen te vergroten

ONTMOETING & NETWERK VERSTERKEN
Iedereen voelt zich beter in de buurt 
door goede contacten.
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VRIJWILLIGERSWERK

Heb jij goesting om ons te helpen?

Laat ons snel iets weten!

JIJ BENT AAN ZET 

Heb jij toffe ideeën, dromen of talenten? Samen

bekijken we hoe we deze kunnen realiseren!

DE BUURT MOOIER MAKEN

Samen werken we aan een fijne wijk

ONDERWIJS

we ondersteunen ouders en scholen om de

onderwijskansen van kinderen te vergroten

DE BUURT MOOIER MAKEN
Samen werken we aan een aangename wijk.

JIJ BENT AAN ZET
Heb je toffe ideeën of talenten? 
Samen maken wij werk van jouw dromen!

VRIJWILLIGERSWERK
Heb je goesting om ons te helpen? Laat ons snel iets weten!

V.U.: Dirk Masquillier Eenmeilaan 2 - 3010 Kessel-Lo  



BUURTHUIS MOZAÏEK
Buurthuis MoZaïek is een warme 
ontmoetingsplek waar we het mozaïek 
aan bewoners samenbrengen. 

ONTMOETING
Gezellige ontmoetingsruimte, gratis koffie, 
toffe babbels met buren en sociale werkers, 
gezelschapsspelen, stripboeken en zoveel meer.

Buurthuis Mozaïek is een warme ontmoetingsplek voor

ALLE buurtbewoners. Ons buurthuis zet zich in om het

mozaïek aan bewoners samen te brengen. Wij staan

klaar voor jong en oud, mensen van alle origines en

overtuigingen.

Iedereen is welkom!

PERMANENTIES

Wijkpolitie (1ste dinsdag vd maand van 14 tot 16u), 

OCMW, 

CAW (1ste + 3de maandag vd maand van 14 tot 16u),

Elk Zijn Huis (1ste dinsdag vd maand van 13 tot 15u)

INFORMATIE

info folders en brochures, onthaalteam,

lezen, gratis surfen op internet, vakantie
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INFORMATIE
Infofolders en brochures, onthaalteam, lezen, 
gratis surfen op het internet, vakantie, ...

SOCIALE BESCHERMING
Samen met lokale partners werken we aan een sterkere sociale 
bescherming voor iedereen.
Wijkpolitie Zaventem-Noord (1ste dinsdag vd maand van 14u tot 16u)
OCMW (2de en 4de maandag vd maand 13u30 tot 15u30)
CAW (1ste & 3de maandag vd maand van 14u tot 16u)
Elk Zijn Huis (1ste dinsdag vd maand van 13u tot 15u) 

CONTACT 
Olmenstraat 75, 1930 Zaventem  - 02 315 26 99
Buurtwerker Mark Peters - 0492 33 03 29
mark.peters@samenlevingsopbouw.be
Opbouwwerker Johan Fobelets - 0497 87 95 92 
johan.fobelets@samenlevingsopbouw.be

www.risovlb.be // Facebook: Groep Buurtwerk Zaventem-Noord

Openingsuren: 
Ma & di van 8u30 tot 16u: Algemene werking. Iedereen welkom.
Do van 19u tot 22u: Spellenavond met de Zaventemse Spellenclub. 

B u u r t h u i s

Z a v e n t e m - N o o r d

IEDEREEN IS WELKOM!


