Olympiade van de Woonzorgcentra: een eerste editie!
Schepen Alain Courtois, Eerste Schepen bevoegd voor senioren, lanceerde het idee om een olympiade voor
de 19 privé woonzorgcentra van de stad Brussel te organiseren.
Dit uniek evenement dat de bewoners van de privé woonzorgcentra van de stad Brussel samenbrengt
en de band met de stad en tussen de centra onderling wil verstrekken is een project dat Schepen Alain
Courtois, Eerste Schepen van de stad Brussel bevoegd voor senioren, vorm heeft gegeven. Een uitdaging
die de Schepen met succes is aangegaan!
Deze eerste olympiade wordt georganiseerd in samenwerking met de dienst Senioren van de Stad
Brussel en A travers les Arts, een vzw die onder andere artiesten en publiek samenbrengt in de
leefomgeving van de ouderen.
Twaalf woonzorgcentra hebben de uitnodiging van de stad Brussel aanvaard en nemen deel aan deze
olympiade. Op dit moment tellen we 130 deelnemers waaronder heel wat personen die zich verplaatsen
met een rolstoel of looprek. De rusthuizen zorgen voor de nodige omkadering van hun bewoners en een
20tal vrijwilligers hebben eveneens hun aanwezigheid bevestigd.
De sportieve proeven, die met veel creativiteit werden aangepast aan de ouderen, zijn:
‐
‐
‐
‐
‐

4 × 25 m rollator en rolstoel
hindernissenparcours
vogelpik‐pijltjes gooien
kogelstoten met wollen ballen
petanque

Naast sportactiviteiten zullen de teams wedijveren tijdens een muziekquiz, een quiz algemene
cultuur, behendigheidsproeven, een proef lotto van geuren en een wedstrijd pannenkoeken gooien.
Op het eind van de namiddag worden diploma’s en medailles uitgereikt aan de deelnemers en winnaars
en kunnen supporters, vrijwilligers en alle spelers genieten van een welverdiend vieruurtje.
Lijst van de deelnemende woonzorgcentra:
‐ WZC Pagode et De Overbron (Neder‐Over‐Heembeek)
‐ Huize Sint‐Monica et Residentie Hallepoort (centrum‐stad)
‐ Residenties Stephenson Garden, Colibri, Romana, Andante, Michèle, Parkside, Atomium et Sint‐
Ignatius (Laken)

Afspraak op 13 juni 2017 van 14u30 tot 16u30 in het Koning Boudewijnstadion te 1020 Laken in
aanwezigheid van de Eerste Schepen en de organisatoren A travers les Arts en de dienst Senioren van
de Stad Brussel.
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