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HET PREVENTIESTEUNPUNT TEN DIENSTE VAN HET 
WELZIJN IN MELKRIEK

De teams van de Preventiedienst verwelkomen u in het steunpunt Melkriek 
om samen met u acties op touw te zetten om de levenskwaliteit te verbeteren 
en het veiligheidsgevoel in de wijk te versterken. Het verschaft ook alle nuttige 
praktische info over alles wat er zich in de gemeente afspeelt. 

• Dinsdag 7, 14, 21 en 28 van 12h tot 20h
• Woensdag 8 en 25 van 14 tot 17 uur
• Donderdag 16 en 23  van 14 tot 16 uur

PERMANENTIE VAN DE STRAATHOEKWERKERS
Een persoonlijk project of in groep? Nood om een moeilijkheid kenbaar 
te maken? Praat erover met de straathoekwerkers (dhr. Belfoul, mevr. 
Tabe Djato en dhr. Rami), die u kunnen uitrusten en/of u doorverwijzen 
naar andere diensten.

0496/26.95.35 - 0492/33.02.08 - opvoeders@ukkel.brusselsbrussels

PERMANENTIE VAN DE STRAATHOEKWERKERSOPENINGSUREN - MAART

PERMANENTIE VAN DE SOCIALE BEMIDDELING
Onze adviseur (mevr. Wullens) biedt u een ruimte voor dialoog om rechtvaar-
dige en aanvaardbare oplossingen voor iedereen te vinden bij een confl ict.

02/605.12.40 - bemiddeling@ukkel.brussels

PERMANENTIE VAN DE SOCIALE BEMIDDELING

SPELOTHEEK

Uitlenen van binnen- en buitenspelen: pingpongpaletjes, tennisrackets, 
bokshandschoenen, voet- en basketballen en gezelschapsspelen. Ontleen 
de voorwerpen elke dag tijdens de openingsuren van het steunpunt en breng 
ze voor sluitingstijd terug.

OP HET PROGRAMMA IN MAART?

Donderdag 14 - 14 tot 16 uur

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 - 16 tot 20 uur

THEE MET DE GEMEENSCHAPSWACHTEN 
Een kleine of grotere bezorgdheid in de wijk? Zin om uw buurtambte-
naars te ontmoeten? Kom met hen thee drinken en discussiëren! De 
gemeenschapswachten luisteren naar u en sturen uw bezorgdheden door 
naar de gemeentediensten of naar de politie. 

02/605.12.33 - gemeenschapswachten@ukkel.brussels

PERMANENTIE SCHOOLADVIES EN BEGELEIDING
Vragen over school? Onze adviseurs (mevr. Verstraeten en mevr. Vandueren) 
oriënteren u en helpt u bij uw stappen: zoektocht naar een school en 
inschrijving, uitsluiting, informatie over de studierichtingen en keuze-
vakken, welzijn op school, informatie over de schoolwetgeving, … Laatste 
kans om inlichtingen in te winnen over de inschrijvingsprocedures voor 
het 1e middelbaar.

02/605.12.39/38 - school@ukkel.brussels

THEE MET DE GEMEENSCHAPSWACHTEN 

Woensdag 1 - 15 tot 16 uur

Dondergag 16  - 14 tot 16 uur

INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA DE STRAATHOEKWERKERS

• DIGITALE STAGE: maak je eigen videogame!
Van 20 tot 24 februari 
Afspraak aan EPN (Alsembergsteenweg, 1001) - Gratis

•  UITSTAP QZAR EN BOWLING 
Vrijdag 3 maart - voor 11 tot 18 jarigen
Afspraak om 9 uur 30 aan het LE PAS asbl
489, Neerstallesteenweg 
Prijs € 4                             
                                   0496/26.95.35 - 0492/33.02.08

INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA DE STRAATHOEKWERKERS

ONTSPANNENDE VAKANTIEACTIVITEITEN
INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA DE STRAATHOEKWERKERS


