
 
 

 
Brussel, 12 september 2018 
 
Op vrijdag 28 september begeven de senioren zich naar hun jaarlijks bal dat plaatsvindt in het Atrium 
van Trade Mart, Atomiumsquare 1 te 1020 Brussel. De deuren openen om 17u30. Twee evenementen 
zullen deze dag kleuren :   
 

1. Een dankplechtigheid voor de vrijwilligers!   De Stad Brussel bedankt alle 

vrijwilligers die bijdragen tot het w elbevinden van de burgers. Een van de pijlers 

van het seniorenbeleid is de rol van senioren valoriseren door het stimuleren van 

het maatschappelijk engagement en kennisoverdracht. Meer dan 150 vrijwilligers 

worden op dit dankmoment verwacht.  

2. Het jaarlijks bal voor jong en oud in de prestigieuze zaal “Atrium” van Trade Mart, 
gelegen aan de voet van het Atomium. De muzikale omkadering wordt verzorgd 
door de bekende groep « The Nobody » die plaatjes zal draaien van de jaren ’60 tot 
’90. Een buffet met hapjes en drankjes wordt aangeboden en een onvergetelijke 
avond op de danspiste wordt verzekerd.  

 
Voor personen met mobiliteitsproblemen kan vervoer geregeld worden in samenwerking met de vzw 
Taxistop. Trade Mart bevindt zich in de buurt van het openbaar vervoer en biedt tevens, tegen 
democratische prijs, parkeerplaatsen aan.  
 
Inschrijven kan via de Dienst Senioren van de Stad Brussel senioren@brucity.be of via het nummer 
02/279.34.95.  
 

*   *   *   *   *   * 
Korte historiek 
In 2006 werd de Stad Brussel zich bewust van het belang om een dienst voor ouderen op te richten. De 
vergrijzing was niet langer toekomstmuziek maar harde realiteit. De Stad startte in 2007 met de Dienst 
Senioren voor personen van 55 jaar en ouder, met voorrang aan de inwoners van de Stad Brussel. 
Sedert 2010 is de Stad Brussel erkend als “Leeftijdsvriendelijke Stad ”, een stad die aandacht heeft voor 
het ouder worden van de bevolking en probeert op een actieve manier de gezondheid, deelname aan de 
samenleving en de veiligheid van de senioren te verbeteren. Sinds 2008 biedt de Schepen van Senioren 
jaarlijks alle 55 plussers op deze Internationale dag van de Ouderen een gevarieerd en origineel 
feestprogramma aan. 
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