
KOUD PLAN 

ONTMOETINGSCENTRUM MARIE-JOSE De Rooverelaan 3 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek / 
Tel:02/414.23.70  

Open: van maandag tot vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur  
Prijs: soep en koffie inbegrepen  

LA PORTE VERTE - SNIJBOONTJE - Oostendrestraat 2 - 1080 Sint-JansMolenbeek / Tel: 02 410 85 27 

Open: van maandag tot vr ijdag van 9.00 tot 17.00 uur . Maaltijden: van 12.00 tot 13.30 uur .  
Prijs:  

 sociale inkomsten 4€, arbeider 6€. 
 arbeider €6 
 vrij tarief 2€ 

GROOT EILAND VIA BEL'O – Henegouwenkaai 29 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek / Tel: 02 511 72 10 

Open: van maandag tot vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur (gesloten van 23/12 tot 3/01)  

Prijs:  

 persoon WIGO 4€  

 Werkloos en student 5€ 

Les uns les Autres – Graaf van Vlaanderenstraat 15 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek / Tel: 02/410.09.60 

Open: van maandag tot vr ijdag van 9.00 tot 17.00 uur  

Prijzen: 

 Ontbijt 0,50 € 

 Diner 2,50 € 

DOUCHFLUX - Veeartsenstraat 84 - 1070 Anderlecht / Tel:02 319.58.27  

Open: van dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur voor de douche tegen de prijs van 1€; woensdag alleen voor vrouwen 
gereserveerd.  
 Wasserij: van 8.30 uur tot 16.00 uur (een pak wordt uitgeleend tot de schone was de volgende dag wordt opgehaald). 

Als de was op zaterdag wordt achtergelaten, wordt het op dinsdagmorgen opgehaald. Tarief: 1€/3kg (max. 3kg per per-
soon). 

 Daklozen kunnen hun spullen ter plaatse afgeven, ze worden zo lang als nodig bewaard: inschrijving is verplicht, het 
tarief varieert (1€/1,50€/2€/week) naargelang de grootte van het kastje  

RESTOJET -  Kardinaal Mercierstraat 36 - 1090 Jette / Tel: 0496 26 78 68 -  

Biedt de volgende diensten aan : 

 Ontbijt: tussen 9 en 10 uur. 
 Douche: tussen 9.30 en 11.30 uur, van 14.00 tot 15.00 uur  
 Wasserij: dinsdagmiddag, tussen 13.00 en 17.00 uur (via Bulle VZW). 
 Sociale permanentie: elke dag met een maatschappelijk werker die je helpt en je begeleidt in je stappen 

BJN ONS - CHEZ NOUS / Kartuizersstraat 60 - 1000 Brussel / Tel: 02 513 35 96 

Open: van maandag tot vr ijdag van 7.00 tot 16.00 uur  
Prijs: ontbijt inbegrepen  
Maaltijden: van 12.00 tot 13.45 uur , 1€ + gratis koffie en thee 
Voedselpakket: alleen op maandag en vr ijdag (aanwezig om 12.45 uur uitdeling om 13.00 uur) 
 

Aanbod, zonder voorwaarden, van eerste levensbehoeften zoals maaltijden, tweedehandskleding, hygiëneartikelen en bagage-
opslag, gezelschapsspelen, lezen, warmte of gewoon om een paar uur uit te rusten. 

Meer informatie bij het Kabinet van Houria OUBERRI, Schepen van Sociale Actie, 
02/412 36 80 of bij de dienst Sociale Actie 02/ 412 36 81 

 

V.U.: College van Burgemeester en Schepenen / Graaf van Vlaanderenstraat 20 – 1080 Sint-Jans-Molenbeek / Niet op de openbare weg gooien 

https://www.cpas-molenbeek.be/nl/de-derde-leeftijd/het-ontmoetingscentrum-marie-jose

