Contactgegevens
Buurthuis Op Maat
De Mortel 39, Brasschaat
03/ 653 01 10 of 03/ 653 59 97
www.buurthuisopmaat.be
info@buurthuisopmaat.be
Je kan onze medewerkers elke weekdag contacteren van 8u30 tot
16u30, behalve op maandag.

Partners
Ludentia

BUURTHUIS OP MAAT
De Mortel 39, Brasschaat
Buurthuis Op maat is een huis waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Mensen met of zonder een beperking. Een plaats voor,
door en met mensen. Een plaats waar iedereen welkom is.

Plaats voor eigen initiatieven…
Je kan het Buurthuis huren voor privé-gelegenheden. Er is heel wat
didactisch materiaal (groot scherm, beamer, flap-over, …). Dat maakt de
ruimte geschikt voor ondermeer vergaderingen en vormingen.

Plaats voor informatie
Buurthuis wil graag gids zijn om hulpverleningsbronnen op te sporen.
In het buurthuis kan je terecht in de infotheek, en er staan 2 computers
met internetaansluiting, waar je informatie voor je eigen vrijetijdsinvulling
kan opzoeken.

Verhuur van het buurthuis
Werking
Buurthuis Op Maat is een initiatief van Aralea, De Ploeg, DBC Openluchtopvoeding, Rotonde en de gemeente Brasschaat.
Met de werking in het buurthuis leggen we de klemtoon op mogelijkheden,
sterktes, individuele vaardigheden en competenties, persoonlijke
autonomie en sociale solidariteit.
Emancipatorisch werken is belangrijk in onze samenleving om barrières
weg te nemen. Zo wordt inclusie realiteit, voor iedereen.
Buurthuis Op Maat kan dit waarmaken, ondermeer door zijn expertise op
vlak van vrijetijdsbesteding en –bemiddeling.

Het buurthuis is geschikt voor:

+ vormingen
+ clubactiviteiten
+ privé-initiatieven
Je kan gebruikmaken van:

+
+
+
+

beamer
groot scherm
flap-over
draadloos internet

Prijs:

+ 25 euro per dagdeel. 1 dagdeel bestaat uit 6 uren
Buurthuis Op Maat is een ...

Plaats voor ontmoeting…
Op vrijdagavond (van 19u tot 23u) en zondagnamiddag (van 14u tot 18u)
kan iedereen in het buurthuis terecht. Je kan er genieten van gezellig
samenzijn met anderen. Onze vrijwilligers zorgen geregeld voor een leuke
activiteit.

Plaats waar iedereen “thuis” is…
Buurthuis op Maat wil graag een “thuis” zijn voor andere organisaties.
Reguliere organisaties worden uitgenodigd een eigen clubwerking uit te
bouwen waar iedereen welkom is.

Huurders zijn verplicht om drank af te nemen van het buurthuis.
Voor vormingen, vergaderingen en verhuur voor clubwerking voorzien we
gratis koffie, thee en water tot 10 personen. Boven de 10 personen betaal
je 2,5 euro pp extra.

