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DE OLYMPIADE
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IS TERUG!
Een nieuw S Punt opent  
de deuren: Rotonde 58
Huisvestig, creativiteit, burgerschap,  
vrije tijd...
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Beste vrienden,

Beste vriendinnen, 

Graag blikken we kort even terug op de voorbije maanden. In april heb 
ik twee nieuwe ontmoetingsruimtes voor senioren mogen inhuldigen. 
De ruime opkomst en jullie enthousiasme wijzen op het belang van 
dergelijke innovatieve  initiatieven. Het S Punt Louiza zet als eerste 
volop in op digitaal leren met de “digitafel” als blikvanger.  Deze tablet 
op eettafelformaat nodigt bezoekers uit om samen het internet en in 
het bijzonder de website van onze stad te verkennen. Een ruim aan-
bod aan cursussen en interactieve lessen staat op het programma.
De gerenoveerde Rotonde 58, een overblijver van de expo 58 die de 
wijk na aan het hart ligt, is het nieuwe participatieve S Punt in de 
Sint-Lambertuswijk in Laken en steunt op een sterke betrokkenheid 
van wijkorganisaties met wijkbewoners. Eliane, één van onze actieve 
senior-vrijwilligers zal er zorgen voor een aantal leuke activiteiten en in 
samenwerking met de wijk zal dit S Punt ook op avonden en in het 
weekend open zijn.    
 
En in de maand mei organiseert mijn dienst voor het tweede jaar op rij 
de Olympiade voor de woonzorgcentra.  Iedereen herinnert zich de 
fantastische beelden van vele deelnemers, die het in verschillende 
disciplines zoals vogelpik, kogelstoten met wollen ballen en 4x25m 
tegen elkaar opnamen.  Dit jaar staan nieuwe, uitdagende  disciplines 
op het programma en zorgt onze partner, de vzw Taxistop, met een 
team vrijwilligers voor het vervoer van de mindervalide toeschouwers. 
Bij deze steun ik de oproep van deze vzw voor vrijwillige chauffeurs.
 
Seniorvriendelijke groet,

Alain Courtois
Schepen van Senioren van de Stad Brussel
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Neem contact op met Rémi en Claudia: 
02/279 34 95 • seniorsvolontariat@brucity.be
Dank je wel
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S Punt Leopold

Prins Léopoldsquare, 1020 Laken
Tel nr 02 479 14 45

S Punt Lips

Gravin Van Vlaanderenstraat, 1020 Laken
Tel nr 02 425 39 15

S Punt Van Artevelde

Van Arteveldestraat 129, 1000 Brussel
Tel nr 02 274 13 00

Administratie

Van Helmontstraat 32, 1000 Brussel
Tel nr 02 279 34 95

S Punt Jubelpark

Jubelpark, 1000 Brussel
Tel nr 02 732 42 08

S Punt Louiza

Louizalaan 240, 1000 Brussel 
Tel nr 02 279 28 56

S Punt Rotonde 58

Eeuwfeestlaan (Sint-Lambertusplein), 1020 Brussel
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Distribution & Copyright CIRB
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Verdeling & Copyright CIBGÜ

'S' PUNTEN WE NEED YOU !
Beste 55-plusser,
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers-senioren, heeft de Dienst Senioren 
van de Stad Brussel grote stappen kunnen zetten in de ambitie om een 
aanbod te creëren «voor én door senioren». 
We verheugen ons erop om nog meer hand in hand te werken, samen 
met jullie: de actieve 55-plussers. Elk project doet ook vaak weer een 
nieuw idee of project ontstaan.
 
Daarom wensen wij ons waardevol team vrijwilligers uit te breiden:

  Voor het onthaal en de programmatie van het gloednieuwe  
 S Punt Rotonde 58

 Voor ons project Senioronline in S Punt Louiza (Cyber Club met  
 reuzetablet en mini-tablets), waarvoor we gemotiveerde  
 lesgevers zoeken

 Voor projecten van de Adviesraad voor Senioren, waarvoor we  
 administratieve en logistieke steun zoeken (Uitgebreid Bureau, 
 stembureau in het rusthuis Eglantines, Senior Friendly restau- 
 rants…)

HEB JE INTERESSE OM JE TE ENGAGEREN? 
Weet alvast dat jij meester blijft van je agenda: een uurtje nu en dan, 
twee uur per maand, een dag per week? Alles is mogelijk. Wij passen 
het in op jouw maat. 

ADRESSEN
De dienst Senioren verwelkomt U op 6 plaatsen: TOT UW DIENST 
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INSCHRIJVINGSPROCEDURE
Bulle BXL of NIET-BXL ?
Woont u in 1000, 1020, 1120, 1130 ?
U bent ‘senior van de Stad Brussel’ en hebt dus voorrang. 
Gepensioneerde werknemer van de Stad Brussel? 
U wordt beschouwd als ‘senior van de Stad Brussel’. 
Vrijwilliger voor onze dienst ?  
Meld dit! Ongeacht uw postcode wordt u beschouwd als 
‘senior van de Stad Brussel’. 
Geen van bovenstaande gevallen? 
U bent welkom voor onze activiteiten, maar u betaalt het 
‘niet-Brusselaar’ tarief (NBXL).

IK +1
U kunt altijd een extra persoon inschrijven indien u beschikt 
over alle contactgegevens én dit vermeldt bij de overschrij-
ving .

 REKENINGNUMMERS
Voor de activiteiten, informatica en sportkaarten: 
BE29 09101 798 7364
Mededeling: NAAM Voornaam REF (CAK_BXL_20 of CAK_
NBXL_30 of CSK_BXL_25 of CSK_NBXL_35)
Voor excursies: BE05 0910 2141 2575
Mededeling: NAAM + Voornaam + REF (Plaats_excursie_
BXL_tarief of Plaats_excursie_NBXL_tarief)

U bent meerderjarig en neemt op uw eigen verantwoordelijkheid deel aan onze activiteiten. 
De terugbetaling in geval van afwezigheid gebeurt op basis van ontvankelijke bewijsstukken 
en in functie van de afspraken met onze partners. 
   
Uit respect voor de mensen op de wachtlijst en voor onze organiserende partners, vragen 
we de Dienst Senioren te verwittigen indien u door omstandigheden niet kan deelnemen 
aan een gratis of betalende activiteit waarvoor u inschreef. 

PICTOGRAMMEN EN LEGENDES

PLAATS   

Wandelafstand
van dicht (1 voetje) tot ver  
(3 voetjes)

Info en inschrijving          

VISIOCOM

Voor alle leeftijden 

PRIJS

INTER G

Personen met beperkte 
mobiliteit     

Een lid van het team Senior 
Help begeleidt  

BELANGRIJK

55+55+

GRATIS ACTIVITEITEN?

Inschrijven kan via mail, telefonisch of door na ontvangst van Act’3 
langs te gaan in een van onze S Punten. 

BETALENDE ACTIVITEITEN?

1  Vóór 7 mei kan u een mailtje sturen. Die worden vanaf de inschrij-
vingsdatum in chronologische volgorde beantwoord 

2  Vanaf 7 mei om 10 uur is telefonisch inschrijven mogelijk op het 
nummer 02/274 13 00.  

3  U kan ook ter plaatse inschrijven en betalen via Bancontact of 
contant (gepast geld) in ons S Punt Van Artevelde, en dat vanaf 
de start van de inschrijvingen: op de dag zelf vanaf 10 uur en 
daarna van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 16 uur. 

4  U kan voor zoveel activiteiten inschrijven als u wil. Wij noteren al 
uw gegevens, samen met de datum waarop u een aanvraag tot 
inschrijving indiende. 

5  Na inschrijving heeft u 7 KALENDERDAGEN de tijd om te betalen: 
via een overschrijving in homebanking, via Bancontact of cash in 
ons S Punt Van Artevelde. 

6  Door de betaling binnen die 7 dagen, wordt de inschrijving beves-
tigd. LET OP : Voer geen overschrijvingen uit vóór u een bevesti-
ging van uw inschrijving ontving! 

7  Betaalt u via overschrijving verschillende activiteiten? Maak een 
overschrijving per activiteit, controleer of u het correcte rekening-
nummer gebruikt en vermeld de vereiste gestructureerde mede-
deling in uw overschrijving. Die vindt u onderaan de bladzijde bij 
elke betalende activiteit die in Act’3 wordt beschreven.
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Op 14 oktober 2018 vinden er gemeente-
raadsverkiezingen plaats. 
De senioren worden opnieuw betrokken 
bij een innovatief project: het stembureau 
vanuit een wijkschooltje overbrengen 
naar Residentie ‘De Wilde Rozen’ in 
Neder-Over-Heembeek.
In functie van hun vaardigheden en hun be-
schikbaarheid, engageren de senioren zich om 
het project van bij de opstart te begeleiden tot (en 
met inbegrip van) de dag van de verkiezingen. 
Zonder hen zou een dergelijk project onmogelijk zijn, aangezien er heel 
wat menselijke middelen nodig zijn. We hebben hulp nodig bij het uit-
denken, voorbereiden, informeren en begeleiden van verschillende acties 
die moeten worden opgezet om alles op de dag van de verkiezingen zo 
vlot mogelijk te laten verlopen.

DOELSTELLINGEN VAN DEZE ACTIE: 
• Een betere burgerparticipatie van de bewoners van Residentie ‘De 

Wilde Rozen’, in het besef dat sommigen onder hen - net als de 
personeelsleden actief aan het project meewerken. 

• Zoveel mogelijk bewoners de kans bieden om makkelijk en in alle 
veiligheid hun stemrecht uit te oefenen. 

• Sociale contacten bevorderen via een constructieve samenwerking 
tussen verschillende partners: Stadsdiensten, diensten van het 
OCMW, senioren van de Dienst Senioren, overlegcomités en

• bewoners van de Residentie ‘De Wilde Rozen’.
• En natuurlijk wordt er veel werk verzet om in te gaan tegen het ste-

reotype imago van senioren. Ondanks hun vorderende leeftijd, willen 
velen hun leven nog altijd in handen nemen, zich voor een concrete 
actie inzetten en soms het pad effenen naar de toekomst. Kunnen 
we ook op u rekenen? Contacteer ons!

Gerlinde Bremhorst – Voorzitter - ccs-avs@brucity.be
02/279 34 95

LEZINGREEKS “DE WERELD OMSLUITEN” 

Donderdag 3 mei om 18u

Een virtuele ervaring: een nieuwe manier om meer mensen met kunst 
te laten kennismaken

Door Michel Draguet, directeur-generaal van de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België

Michel Draguet laat u kennismaken met een revolutionaire artistieke 
methode: projectie van kunstwerken via pixellisatie. 
Niet alleen bereikt het procedé meer mensen door een kunstwerk te 
projecteren dat op duizenden kilometers afstand van het doelpubliek 
wordt tentoongesteld. Op die manier hoeven kunstwerken bovendien 
niet van het ene land naar het andere te worden overgebracht, wat een 
conservatie in optimale omstandigheden mogelijk maakt. 
Kunst binnen ieders handbereik!

Zin om het resultaat in het echt te zien?  
Afspraak op blz. 43 om de expo  
“Bruegel, Unseen Masterpieces“ te bezoeken

Stadhuis Brussel
Gotische zaal, Grote Markt , 1000 Brussel

Gratis toegang, maar inschrijven verplicht  

Inschrijving vanaf ontvangst Act’3

AVS ACTU
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Op 13 juni 2017 zakten meer dan 200 
bewoners van private woonzorgcen-
tra in de Stad Brussel af naar de piste 
in het Koning Boudewijnstadion. En 
dat naar aanleiding van een originele 
sportieve competitie: de Olympiade 
voor senioren! Na een succesvolle 
eerste editie, gaan de Olympiades 
opnieuw door op 23 mei 2018, en 
dat in het prestigieuze kader van 
het Koning Boudewijnstadion.
De ongewone competitie - een ini-
tiatief  van de Eerste Seniorenschepen 
van de Stad Brussel, Alain Courtois - 
wordt georganiseerd door de Dienst 
Senioren, in samenwerking met de 
vzw A Travers les Arts!. Het is nu of-
ficieel: bewoners van woonzorgcen-
tra hebben voortaan een eigen jaar-
lijkse sportafspraak! Dit mooie 
initiatief streeft verschillende doel-
stellingen na: mensen ongeacht hun 
leeftijd laten bewegen, bewoners 
van verschillende residenties met 
elkaar in contact brengen én het 
brede publiek een andere kijk op 
ouderdom en woonzorgcentra 
bieden. 

In de loop van die namiddag gaan 
bewoners een aantal olympische 
uitdagingen aan, en méér. 
Boogschieten, een danswedstrijd, 
4x25 m aflossingskoers met rolstoe-
len of rollators, een wedstrijd pan-
nenkoeken opgooien, speerwer-
pen,... Het evenement staat voor 
iedereen open: senioren zonder of 
met beperkingen. Het is één groot 
feest!
Mensen moeten worden gestimu-
leerd om ook op latere leeftijd actief 
te blijven. En de solidariteit tussen 
verschillende generaties binnen 
onze samenleving is essentieel. Volg 
de Olympiade voor senioren van 
dichtbij!

ACTU

©Atra

OLYMPIADE VAN DE WOONZORGCENTRA
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ROMMELMARKT VAN 
HET WIJKCOMITÉ 
HEIZEL  

Dinsdag 1 mei  
vanaf 6u

De vzw CQH Heysel 
(Wijkcomité Heizel) is al 
26 jaar actief in de 
Sint-Lambertuswijk in 
Laken. Ze organiseert 
rommelmarkten, sportma-
nifestaties, activiteiten voor 
senioren,...

Het nieuwe en onlangs ver-
jongde comité bestaat voorna-
melijk uit ‘oudere jongeren’ uit de 
wijk. 

Op 1 mei 2018 loopt in de volgende straten de 
26ste wijkrommelmarkt: 
Sint-Lambertusplein – Emile Wautersstraat – Rever 
Vrevenstraat – Stevens Delannoystraat – Felix Sterckxstraat.

Het evenement start om 6 uur ‘s ochtends en loopt tot 17 uur.
U bereikt de rommelmarkt via de Jan Sobieskilaan. Inschrijven en 
meer informatie: surf naar onze website
www.brocante-cqh-heysel.be

De Dienst Senioren zal aanwezig zijn om u te informeren over 
haar activiteiten

SENIOREN SCÈNES

Zaterdag 9 juni om 14u30 en 18u30

Le sourire de Germaine 

Sprookjes en liedjes met begeleiding op accordeon 
door Chantal Dejardin

Verhalen uit een leven vol smaken, herinneringen, lachsalvo’s en 
emoties. 
Het portret van een grootmoeder van bij ons. Ze is dol op Luis 
Mariano, Jean Gabin, Eddy Merckx en vogeltjes. De voorstelling 
duurt een uur en is geschikt voor toeschouwers vanaf 8 jaar. 
 
‘Scènes Seniors’ is gegroeid uit een samenwerking tussen de Dienst 
Senioren van de Stad Brussel, La Ligue des Familles, Les Petits 
Débrouillards en private rust- en verzorgingstehuizen. De bedoeling 
is om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken.

De voorstelling van 14.30 uur wordt gevolgd door een vieruurtje. 
Die van 18.30 uur wordt voorafgegaan door een aperitief, aan-
geboden door het woonzorgcentrum. 

Résidence Parkside,
Generaal de Ceuninckstraat 75 te 1020 Brussel
 4 minuten vanuit Station Koning Boudewijn
 2 minuten vanaf de eindhalte van tram 93

5 € overschrijven op rekeningnummer BE04 0682 51899731 van 
Ligue des Familles. U vermeldt uw naam, het aantal plaatsen, en 
het uur van de sessie die u wenst bij te wonen.

Reservatie bij Nicole Malengreau : 
malengreaunicole@gmail.com, 0476/50 20 49 
 
           

ACTUACTU
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VERVOLG OP HET HAPPY+ BAL 

Gratis

Na een korte pauze, staat iedereen 
weer op de dansvloer! Het bal 
staat voor iedereen open. Zin 
om in het gezelschap van 
familie of vrienden 
langs te komen? 
Alles kan! 

SAVE THE DATE

OP LIEFDE STAAT GEEN LEEFTIJD // WE GEVEN (OPNIEUW) 
ONS JA-WOORD!

Donderdag  6 September 2018 om 17u30, Trouwzaal – Stadhuis 

Alain Courtois geeft u met plezier de kans om uw geloften 
te hernieuwen. 55-plussers die op het grondgebied 

van de Stad Brussel wonen, en die al langer of nog 
maar pas gehuwd of samenwonend zijn, mogen 

familie en vrienden uitnodigen om de collec-
tieve, gepersonaliseerde en emotioneel be-
laden ceremonie bij te wonen. 

ACTUACTU
SAVE
THE

DATE

DANKMOMENT VOOR DE 
VRIJWILLIGERS… 

Vrijdag 28 september om 17u30 

Alle senioren die zich als vrijwilliger inzetten 
en al diegenen die tijd vrijmaken voor onze 

senioren worden tijdens het dankmoment in de 
bloemetjes gezet. Bent u lid van een vrijwilliger-

sorganisatie? Contacteer ons indien u met al uw 
collega-vrijwilligers aanwezig wil zijn. 
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Inschrijving vanaf ontvangst van de Act’3 

Dienst Senioren: 02/274 13 00 • senioren@brucity.be
Dienst Senioren • 02/274 13 00
senioren@brucity.be

HEEFT U THUIS NOG EEN 
KAMER VRIJ? WAAROM 

DAN GEEN STUDENT  
ONDERDAK GEVEN? 

De vzw 1toit2ages wil meer interge-
nerationele woningen en nodigt senioren 
uit om studenten op te vangen.
Voor senioren een verrijkende ervaring die de 
eenzaamheid doorbreekt en de kans geeft 
om samen tijd door te brengen, gesprekken 
te voeren, zich veilig te voeren én zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen. 

De vzw stelt twee verschillende formules voor: 
Formule ‘Diensten’: de student stort 180 euro/maand (voor de 
lasten) en biedt in ruil een regelmatige aanwezigheid in huis (‘s 
avonds en ‘s nachts). Hij of zij voert ook dagelijkse taken uit: bood-
schappen doen, initiatie in nieuwe technologieën, de luiken 
sluiten,... 
Een klassieke formule : de student stort zowat € 300/maand. 
Daar staat niets tegenover, behalve een welwillende en gerust-
stellende aanwezigheid én een leuk extra inkomen voor de 
senior. 

MEER WETEN?  
Kom naar de informatiesessie in twee van onze S Punten:

• Op woensdag 2 mei van 13.30 tot 15.30 uur in het S Punt Louiza  
Louizalaan 240 in 1000 Brussel

• Op maandag 28 mei van 13.30 tot 15.30 uur in het S Punt Rotonde 
Eeuwfeestlaan 58 (Sint-Lambertusplein) in 1020 Brussel

BRUSSELS ZUMBA PARTY

Zondag 24 juni van 14u30 tot 17u
vestiaires toegankelijk vanaf 13u45

Op zondag 24 juni zullen de stenen van de Grote Markt beven op het 
ritme van de 6de « Brussels Zumba Party ». Een sportief en feestelijk 
evenement dat sinds 2013 door de Schepen van Sport Alain Courtois 

georganiseerd wordt. 

 

Deze uitzonderlijke animatie staat open voor ieder-
een. De choreografieën, voornamelijk geïnspireerd 

op Latijnse dansen, maar ook op vele andere 
ritmes, en verzorgd door sensationele instruc-
teurs, zorgen voor een bruisende sfeer.

 

Of u nu verslaafd bent aan deze discipline of 
gewoon nieuwsgierig bent, de Stad Brussel 
zorgt dit jaar, samen met Think Pink,  voor een 
onvergetelijk moment van sport en ontspan-

ning .

 

Onze 55+ zullen niet vergeten worden! Jacques 
Husdens, onze Zumba Gold leraar, zal de menigte op-

warmen met een fantastische  Zumba Gold sessie !

Grote Markt te 1000 Brussel 

AMISACTU

1toit2ages asbl
Peggy Dubar

0498/73 73 19
bruxelles@1toit2ages.be

www.1toit2ages.be
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“OH HAPPY DAY“ GOSPEL CONCERT
Woensdag 6 juni om 14u in S Punt Leopold

De vzw ‘Sound The Trumpet’, die overwegend uit senioren bestaat, neemt 
ons mee naar de andere kant van de oceaan! Daar is immers de ‘gospelmu-
ziek’ ontstaan. Het gospelkoor van vzw ‘Sound The Trumpet’ zal op de ver-
schillende S Punten in de stad Brussel optreden.
Iedereen van harte welkom! Mooi om naar te luisteren, goed voor het humeur 
en ... gratis! Aarzel niet en neem snel contact op meet onze diensten.

S PUNT LEOPOLD • Prins Leopoldsquare te 1020 Brussel

HAPPY+KE

Donderdag 31 mei van 16u tot 19u in S Punt Van Artevelde

Tijdens een sfeervolle namiddag wisselen wals, salsa, rumba, rock-’n-roll 
en andere stijlen elkaar af op de dansvloer! Toegang kost amper 3 euro. 
Voor die prijs wordt ook nog een drankje aangeboden. We rekenen op 
een talrijke opkomst! 

S PUNT Van Artevelde 
Van Arteveldestraat 129 te 1000 Brussel

2x         of 3€  (drankje inbegrepen) ter plaatse (contant) te betalen 
• Beperkt aantal plaatsen • inschrijving verplicht  

MIJN EIGEN STOFFEN TAS

Weg met plastic zakjes! Leve de 
herbruikbare tassen! Aangezien u die 
toch bijhoudt, kan u die misschien 
ook personaliseren. Tessa stelt een 
hele reeks materialen voor die uw 
verbeelding de vrije loop laten en 
waarmee u uw nieuwe en onmisbare 
accessoire zelf kan maken.

 

• Vrijdag 1 juni van 14u tot 16u in S Punt Lips
• Dinsdag 5 juni van 14u tot 16u in S Punt Louiza
• Vrijdag 15 juni van 14u tot 16u in S Punt Leopold
• Woensdag 27 juni van 14u tot 16u in S Punt Van Artevelde

De activiteit is gratis in mei en juni - 2 uur op ‘ontdekkingsreis’ 
doorheen de mode • en wordt vanaf juli een betalende creatieve 
workshop in S Punt Van Artevelde.

HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN  HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN 

55+
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GEHEIMEN VAN EEN CHEF – GASTENTAFELS Gratis            

Vrijdagen 11 mei en 8 juni van 12u tot 14u

Deel uw favoriete, huisbereide gerechten en geniet van andere gerechten 
uit verschillende regio’s of hoeken van de wereld! Kan uw gerecht zo’n 
grote indruk maken, dat deze zelfs uw naam zal dragen? We nodigen u 
uit om recepten uit te wisselen, anekdotes te vertellen en samen heerlijk 
te smullen. 

Het principe is eenvoudig. U maakt thuis een schotel klaar, de dienst 
zorgt voor een aperitiefhapje en de drank. Zorg liefst voor een koud 
gerechtje maar wenst u toch een schotel op te warmen, 
dan kan dit ook!

Dienst Senioren biedt u graag 
een aperitief aan in het teken 
van het daaropvolgende 
reisverhaal. 

Kom als keukenpiet of 
-prinses creatief uit de 
hoek! De origineelste 
recepten van de 
deelnemers verschij-
nen in Act’3.

VAN ARTEVELDE 
S PUNT VAN ARTEVELDE
Van Arteveldestraat 129, 1000 Brussel

NAAIATELIER Gratis

Maandagen van 14u tot 16u  

Micheline is een nieuwe vrijwilligster die een 
workshop naaien-breien-haken organiseert. 

Deelnemers kunnen hun lievelingstruitje, 
-broek of -rok meebrengen als die een 

oplapbeurt kunnen gebruiken. Micheline 
toont met plezier hoe naald en draad 
of de haakpen te hanteren, hoe een 
wollen sjaal te breien...

CYBER CLUB Gratis

Dinsdagen 8 mei en 12 juni   
van 14u tot  16u

Hebben uw kleinkinderen u de recent-
ste gsm geschonken... gevuld met de 

nieuwste gadgets… voor u compleet 
Chinees? Geen nood! Met de hulp van 

Tessa, surft of skypet u binnen de kortst 
mogelijke tijd mee met de jongere 

generaties! 

BUURTPENSIOEN « CENTRUM »  Gratis

Op alle donderdagen van 14u tot 16u.

“Buurtpensioen“ staat voor u klaar. Klaar om de handen uit  
de mouwen te steken, of zoekt u zelf naar extra handen ?

contacteer Martine op 0490/ 493 920.

HET BRUIST IN DE S PUNTEN

MARTINE

MICHELINE
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REISVERHALEN Gratis

IJzer 1914-’18:  
tussen overstromingen en klaprozen

Dinsdag  22 mei om 14u

In 1914 had het Belgisch leger al zowat 25 jaar niet meer gevochten. Het 
werd zwaar bekritiseerd en kreeg weinig financiële middelen. De bevol-
king schaarde zich er pas achter toen de Duitse dreiging tastbaar werd. 
Op 4 augustus 1914 schonden de Duitse troepen onze neutraliteit door 
ons land binnen te vallen. Ondanks heftige weerstand, moest ons leger 
zich achter de verdedigingslinie van de IJzer terugtrekken en dat laatste 
stukje mistig en modderig land gedurende 4 jaar met hand en tand 
verdedigen. 

Willy vertelt een aantal opmerkelijke wapenfeiten die zich aan de IJzer 
afspeelden tussen 1914 en 1918. Hij staat ook stil bij het verzet dat onze 
soldaten en de geallieerden boden op 3 strategische locaties: Nieuwpoort, 
Diksmuide en Ieper.

Wie maakte in 1914 deel uit van ons leger? Welke veldslagen werden er 
uitgevochten? Hoe herstelde de IJzervlakte zich van de zware beproeving 
die haar sporen zou achterlaten? Hoe werden onze soldaten - die zich 
in de sombere dagen van ‘14 naar het westen terugplooiden, uitgeput 
door de strijd tegen een superieure vijand - die krachtige krijgers, die in 
1918 bewondering oogstten bij de geallieerde Franse en Britse 
overwinnaars?

Op de avond van 28 september 1918 begon het Belgische leger met 
vereende krachten aan de herovering van ons grondgebied. 

OP VAKANTIE  MET GILBERTE  Gratis

Vrijdagen 11 mei en 8 juni van 14u tot 16u 

Gilberte, verhalen zijn zo levendig! U zal zelfs beginnen twijfelen over 
wie er daadwerkelijk op reis is geweest, u of Gilberte? Deze ervaringen 

worden nog beter tot leven geroepen via projectie van 
films, foto’s en reistips! Een reis om niet te 

vergeten!

11/5 De Republiek Slovenië

Slovenië - ook wel ‘Zwitserland in de 
Balkan’ of ‘Zwitserland in Zuid-Europa’ 
genoemd, omwille van het bergach-
tige reliëf - telt  95 inwoners/km² en 
is daarmee een van de dunst bevolk-
te Europese landen. Het kasteel in 
Ljubljana, de Sint-Nicolaaskathedraal, 
de Drakenbrug,... Maar we maken 
ook andere uitstapjes, o.a. naar 

Kroatië (Pula), en brengen een bezoek 
aan de intussen 450 jaar oude stoeterij 

van Lippizanerpaarden, die de faam van 
de Spaanse rijschool in Wenen 

maakten.

08/06 Le Nepal  

Nepal is een multicultureel land met sterk verankerde 
tradities. Het bleef gespaard van de grote invasies die de geschiedenis 
tekenden en verbood buitenlanders een eeuw lang de toegang. Een 
groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Toch 
beschouwen bezoekers Nepal als een van de meest gast-
vrije landen. Nepal kent een grillig klimaat, maar biedt 
op die beperkte oppervlakte een enorme diversiteit 
aan landschappen. 

GILBERTE  WILLY   
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HOE MOET ONZE WONING ERUIT ZIEN ALS WE 60, 70, 80 
JAAR ZIJN ÓF OUDER?  Gratis

Dinsdag 29 mei om 14u 

We worden er vaak aan herinnerd dat de 
bevolking vergrijst. Welke keuzemoge-

lijkheden krijgen senioren als ze een 
woonplaats moeten kiezen? Hoe 

kunnen we onze behoeften, onze 
verwachtingen en de realiteit op 
elkaar afstemmen als het om de 
huisvesting van ouderen gaat? 
Onder welk dak willen we mor-
gen wonen? De vzw Question 
Santé organiseert een work-
shop in de vorm van een ludieke 
en relaxte discussie. 

WELKE EFFECTEN HEEFT ONZE OMGEVING  
OP ONZE GEZONDHEID? Gratis

Dinsdag 19 juni om 14u 

Fijn stof, gsm-masten, lawaai,... Onze gezondheid wordt door ons leef-
milieu beïnvloed. Voor welke uitdagingen staan we? Wie zijn de belang-
rijkste spelers? Hoe kunnen we ons het best wapenen? Stuk voor stuk 
vragen die tijdens deze workshop en dit debat op uitnodiging van vzw 
Question Santé aan bod komen. Iedereen welkom! 

EEN TOCHTJE DOOR DE MAROLLEN: 
VANUIT ONZE LUIE ZETEL!  Gratis

Vrijdag 25 mei om 14u       

De Marollen evolueren. We zouden kunnen stellen dat ze ‘verzavelen’, 
al blijven er nog getuigen uit het verleden over. 
Van de opening van het Sint-Pieterziekenhuis in de middeleeuwen tot 
een tattooshop in 2018. Van de razzia in 1942 tot de bouw van sociale 
woningen. De geschiedenis van de Marollen aan de hand van oude en 
nieuwe foto’s!
 
De activiteit stond oorspronkelijk gepland op 27 februari, maar moest 
worden uitgesteld. Wie zich voor die eerste sessie inschreef, krijgt nu 
voorrang. 

MYRIAM  
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JUBELPARK
S PUNT JUBELPARK  
1000 Brussel (naast de moskee)

Door technische problemen zijn we om veiligheidsredenen verplicht uw S 
Punt tijdelijk te sluiten.
Alle geplande activiteiten worden voor zover mogelijk verplaatst naar onze 
andere S Punten voor de duur van de werken. Aarzel niet om contact op te 
nemen met de Dienst Senioren voor meer informatie. We zijn ons bewust 
van de organisatorische problemen voor sommige mensen die deze ruimte 
regelmatig bezetten of die daaromtrent plannen hadden. We vragen u 
contact op te nemen met Claudia Ahumada Bolton, onze manager S Punt 
Jubelpark (02/279 34 82). Zij zal samen met u oplossingen zoeken voor uw 
uw geplande projecten in ons S Punt. We houden u verder op de hoogte.

GOSPELKOOR Gratis

Woensdagen 2-30 mei en 27 juni van 14u tot 16u
in S Punt Van Artevelde

 De vzw ‘Sound The Trumpet Belgium’ promoot gospel in verschillende 
vormen onder leiding van coach André Massamba Nzinga. Het koor wil 
gepassioneerde muzikanten en zangers samenbrengen, dankzij gospel-
muziek. Iedereen is welkom. Meer informatie op: www.sttrumpet.com

Deze activiteit is tijdelijk verplaatst naar S Punt Van Artevelde, 
Arteveldestraat 129, 1000 Brussel.

ROTONDE 58
S PUNT ROTONDE 
Eeuwfeestlaan 58 (Sint Lambertusplein), 1020 Brussel

INFOSESSIE “1TOIT2ÂGES“  Gratis

Maandag 28 mei om 13u30

Denkt u er al langer over om een student in huis te halen, maar durft u 
de stap niet te zetten? 
Een bemiddelaar nodig om niet in een kluwen te verzeilen? De vzw 
‘1toit2ages’ is gespecialiseerd in intergenerationeel wonen. Ze beant-
woorden al uw vragen rond het onthaal van studenten door senioren en 
laten een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord. 

GOÛTERS DE LA POÉSIE  

De ‘Midis de la Poésie’ zijn in ons S Punt te gast voor een intergenerati-
oneel vieruurtje! Een gedicht, een zin, kalligrafie, woorden, bewegingen,... 
Een kennismaking met atypische artiesten die u tijdens unieke workshops 
begeleiden. Contacteer ons als u het programma wenst te ontvangen. 

DE SESSIES ‘VAARDIGHEDEN VAN 
SENIOREN’ DOOR NABAKA
Met Jacques Bredael • Vrijdag 8 juni om 14u

“Uw pensioen is geen vervaldatum, maar een 
overgangsmoment!“ Zin om uw kennis en 
knowhow via het platform van Nabaka door 
te geven? Jacques Bredael, een voormalig 
journalist die we niet meer hoeven voor te 
stellen, helpt u uw vaardigheden op te lijsten, 
rekening houdend met uw ambities en uw 
verwachtingen. 



28 29

MEI
DATUM UUR ACTIVITEIT PLAATS PAGINA €

Di 1 6h Rommelmarkt van het wijkcomité Heizel Wijk Heizel 13

Wo 2 13h30 Gezelschapsspelletjes Louiza 38

Wo 2 13h30 1toit2ages Louiza 37

Do 3 13h30 NEW Digitafel Louiza 37

Do 3 18h Virtuele ervaring Salle Gothique 9

Vr 4 13h30 Handverzorging Leopold 35 4         /5€

Ma 7 10h 
-16h

INSCHRIJVINGEN  Van Artevelde 2

Ma 7 14h Naaienatelier  Micheline   Van Artevelde 20

Di 8 14h SeniorCiné Marion-Myriam-Jean-Louis Actor's Studio 39 5 €

Di 8 14h Cyber Club Van Artevelde 20

Wo 9 14h Ciné "Brabanconne" -Filmnamiddag Okra Leopold 36

Wo 9 14h "Oh Happy Day" Gospel concert   Jubelpark 19

Vr 11 10h Informatica beginners module 3 Lips 54 2       /date

Vr 11 12h Geheimen van een Chef Van Artevelde 21

Vr 11 13h30 Cyber Club Leopold 34

Vr 11 14h Op vakantie  met Gilberte - De Republiek 
Slovenië

Van Artevelde 22

Za 12 10h30 Horta - Wolfers Jubelparkmuseum 40 19 €

Ma 14 13h Juwelen maken Marie-Colette Leopold 32 3       /4€

Di 15 8h30 Een dagje Louvain-La-Neuve Bockstael 50 12-52€

DI 15 12h Portugees restaurant (vis) -  Anne Cantinho da Cidade  41 35 €

Wo 16 14h Alzheimer café Leopold 34

Wo 16 15h Bezoek aan het Brussels stadhuis   - Brigitte Stadhuis 42

Do 17 14h Make-up is een kunst Lips 31 4       /5€

Vr 18 13h30 Bruegel Unseen Masterpieces Bozar 43 13 €

Di 22 12h Portugees restaurant (vlees) -  Anne Cantinho da Cidade  41 35 €

Di 22 14h Reisverhalen Willy - IJzer 1914-'18: tussen 
overstromingen en klaprozen

Van Artevelde 23

Wo 23 13h Olympiades Koning Boudewijnsta-
dion

10

Do 24 14h Handverzorging Louiza 38 4        /5€

Do 24 10h Informatica beginners module 4 Lips 54 2      / date

Vr 25 14h Een tochtje door de Marollen - Myriam Van Artevelde 25

Ma 28 13h30 1toit2ages Rotonde 58 27

Di 29 14h Hoe moet onze woning eruit zien als we 60, 
70, 80 jaar zijn óf ouder? 

Van Artevelde 24

Wo 30 14h Oosters vieruurtje  Leopold 33 2

Do 31 16h Happy +ke Van Artevelde 19 2        /3€

JUNI
DATUM UUR ACTIVITEIT PLAATS PAGINA €

Vr 1 10h Informatica beginners  module 5 Lips 54 2        /date

Vr 1 14h NEW Mijn eigen stoffen tas- Roterende 
activiteit, zie blz 18

Lips 18

Vr 1 13h30 Handverzorging Leopold 35 4        /5€

Ma 4 14h Naaienatelier  Micheline   Van Artevelde 20

Di 5 14h SeniorCiné Marion-Myriam-Jean-Louis Actor's Studio 39 5 €

Wo 6 13h30 Gezelschapsspelletjes Louiza 38

Wo 6 14h "Oh Happy Day" Gospel concert     Leopold 19

Do 7 10h De Plantentuin in Meise- Colette Plantentuin in Meise 52 10 €

Do 7 13h30 NEW Digitafel Louiza 37

Vr 8 12h Geheimen van een Chef Van Artevelde 21

Vr 8 14h Op vakantie  met Gilberte -  Nepal Van Artevelde 22

Za 9 Senioren Scene - Le sourire de Germaine Parkside 12 5 €

Ma 11 13h Juwelen maken Marie-Colette Leopold 32 3        /4€

DI 12 14h Cyber Club Van Artevelde 20

Wo 13 13h Initiatie Kubb  - Okra Leopold 36

Do 14 8h Een dag in Grand-Hornu - Myriam Bockstael 53 10-15€

Do 14 14h30 Camille Lemonier museum - Anne Camille Lemonier 
museum

44 4 €

Ma 18 13h Juwelen maken - Marie-Colette Leopold 32 3        /4€

Di 19 14h Welke effecten heeft onze omgeving op 
onze gezondheid?  

Van Artevelde 24

Wo 20 14h Alzheimer café Leopold 34

Do 21 14h Make-up is een kunst   Lips 31 4        /5€

Do 21 14h30 Een wandeling in Tervuren - Marion Terminus tram 44 46

Do 21 19h45 Cabaret "La graine du Pêcher" Cabaret Fou-Rire 45 22 €

Vr 22 15h Omtrent en over de kunstwerken in het 
stadhuis van Brussel   - Brigitte

Stadhuis 47

Wo 27 14h Het vieruurtje van Leo Leopold 34 2

Do 28 14h Workshop schrijven   Leopold 32 2        / 3€

Activiteiten S Punten

 Activiteiten van de Dienst Senioren buiten 
S Punten   

Activiteiten van vrijwilligers

 Partners en Events

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+

55+
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GEZELSCHAPSSPELLETJES Gratis

Alle vrijdagen van 13u30 tot 15u30

Zin om te spelen ? Wij ook ! Schaken, dammen of andere gezelschaps-
spellen staan heel de namiddag ter uwer beschikking. Alleen of op zoek 
naar een ruimte waar u met vrienden kunt spelen ? Stap gerust 
binnen!

MAKE-UP IS EEN KUNST  

4 x 55+  ou 5€

Donderdagen 17 mei en 21 juni van 14u tot 16u

Yasmine leert u uzelf opmaken. Verfijn uw technieken met behulp van 
makkelijke tips en tricks (hoe een perfect ovaal vormen, uw lippen extra 
volume geven, uw wangen benadrukken,...). 
Mogen we u vragen uw eigen make-up tasje mee 
te brengen? Zo kunnen we vertrekken van wat 
u al kent en samen bepalen hoe we uw ma-
ke-up routine kunnen aanvullen.
Dankzij schoonheidsspecialiste Yasmine, 
heeft de kunst van de make-up binnen-
kort geen geheimen meer voor u! 
             

Activiteitenkaart: 
BE29 0910 1798 7364 met 
vermelding “NAAM + 
Voornaam + REF CAK_
BXL_20 of CAK_NBXL_30“

LIPS
S PUNT  LIPS
Gravin Van Vlaanderenstraat 4 te 1020 Brussel

GEMEENSCHAPSTUINTJE Gratis

Woensdagen 2 mei en 6 juni -  
“Auberge Espagnole” op  9 mei en 13 juni

U houdt van tuinieren, maar heeft geen eigen 
tuintje (meer)?
Zin in gezonde groenten die u zelf 
kweekte?
 
De Dienst Senioren van de Stad Brussel 
heeft misschien wel een oplossing voor 
u! 
 
Twee woensdagen per maand kan u sa-

men met ons komen zaaien en oogsten, 
en genieten van de vruchten van uw harde 

werk. Er is ook ruimte om huisbereide ge-
rechten met anderen te delen. 

CYBER CLUB Gratis

Donderdagen en vrijdagen van 13u30 tot 16h

Het informaticalokaal en de medewerker staan ter uwer beschikking. U 
kunt hier al uw vragen stellen, mails bekijken, administratieve taken 
uitvoeren, etc…  
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LÉOPOLD 
S PUNT LÉOPOLD
Prins Leopoldsquare, 1020 Brussel

JUWELEN MAKEN 

1ste les gratis 3 x 55+  ou 4€/les  

Maandagen 14 mei, 11 en 18 juni van 13u tot 16u   

Zin om een eigen, uniek juweel te maken? Marie-Colette onthult alle 
geheimen van de techniek met fimoklei voor u. U leert hoe een Braziliaanse 
armband of een ander fantasiejuweel te maken. Op het einde van de les 
vertrekt u met een eigen creatie.

WORKSHOP SCHRIJVEN 

2 x 55+  ou 3€  

Donderdag 28 juni van 14u tot 16u

Schrijft u graag? Wilde u altijd al schrijven, 
maar durfde u dat nooit? Probeer het 

eens tijdens de workshop van Valériane! 
Aan de hand van eenvoudige, luchtige 
en doeltreffende tips verkent u stap 
voor stap uw verbeelding. En dat met 
één doel voor ogen: plezier 
beleven!
De sprong wagen en durven. Met 
woorden spelen.
Valériane leeft in een jungle van 
groene planten in Brussel. Ze speelt 
om te schrijven en om anderen te 

laten spelen: toneel, teksten, inge-
vingen. Zonder veel poeha en ten 

dienste van de ander. Het leven op het 
podium, een podium dat tot leven komt. 

BUURTPENSIOEN  “ LAKEN-LEOPOLD “ 

Gratis

Dinsdagen van 14u tot 16u

Op alle dinsdagen van 14u tot 16u staat het “Buurtpensioen“ voor u klaar. 
Klaar om de handen uit de mouwen te steken, of zoekt u zelf naar extra 
handen ? 

Contacteer Eliane
vrijwillige coördinator op 
het nummer 0490/ 
494 805

OOSTERS 
VIERUURTJE 

2 x 55+  

Woensdag 30 mei van 
14u tot 16u

Fatna laat u de specialiteiten 
uit haar geboortestreek ontdek-
ken tijdens een gezellig vieruurtje 
met oosterse accenten. 
Proeven van verfijnd Marokkaans gebak en de 
beroemde verse muntthee? Tijdens deze smakelijke middag krijgt u 
zeker de kans!
We hopen op een talrijke opkomst!

MARIE-COLETTE  ELIANE 

NEW
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HET VIERUURTJE VAN LEO /
VERJAARDAGEN (OP AFSPRAAK)  

2 x 55+  

Woensdag 27 juni van 14u tot 16u

Laat uw smaakpapillen verwennen en maak van de gelegenheid gebruik 
om uw verjaardag te vieren. De kleinkinderen zijn meer dan welkom om 
mee te smullen!

ALZHEIMER CAFÉ  Gratis

Woensdagen 16 mei en 20 juni van 14u tot 16u

Alzheimer Café is een dienst voor iedereen die de nood voelt om gehoord, 
geholpen te worden of gewoon zin heeft om te delen. Samen bekijken 
we hoe mensen, ondanks deze ziekte, er toch in slagen om een positieve 
uitkijk te hebben op het leven.  

CYBER CLUB Gratis

Vrijdag 11 mei van 13u30 tot 16u 

Hebben uw kleinkinderen u de recentste gsm 
geschonken... gevuld met de nieuwste gad-
gets… voor u compleet chinees? Geen nood! 
Met de hulp van Rémi, surft of skypet u 
binnen de kortst mogelijke tijd mee met 
de jongere generaties! 

GOSPEL Gratis

Woensdag 6 juni van 14u tot 16u

Kom luisteren en misschien zelfs meezingen met ons seniorenkoor onder 
leiding van André Massamba Nzinga van vzw “Sound the Trumpet“. Wie 
weet, na de demonstratie in openlucht sluiten sommigen onder u misschien 
wel aan bij de groep, die repeteert in S Punt Jubelpark! 

HANDVERZORGING 4 x 55+  ou 5€

Vrijdag 4 mei en 1 juni van 13u30 tot 15u30 
alleen op afspraak

Last van droge, beschadigde han-
den? Kan u ze niet dagelijks 
verzorgen?
Jennifer geeft uw handen alles 
wat ze nodig hebben: een 
paraffinemasker, een scrub, 
hydratatie, gelakte nagels,... 
Voor stralend jeugdige 
handen. 

Activiteitenkaart: 
BE29 0910 1798 7364 
met vermelding 
“NAAM + Voornaam + 
REF CAK_BXL_20 of 
CAK_NBXL_30“ 
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LOUIZA
S PUNT LOUIZA, Louizalaan 240, 1000 Brussel

DIGITAFEL Gratis

Alle donderdagen van 13u30 tot 15u30  

Hoe een tablet hanteren?  
Hoe een e-mailadres aanmaken?  
Hoe werkt mijn smartphone precies?  

Remi, Jennifer of Yasmine proberen 
elke donderdagmiddag al uw vragen 
te beantwoorden en leren u met 
nieuwe technologieën omgaan. 

Kom ook de DIGITAFEL ontdekken. 
Met behulp van deze interactieve 
mediatafel met aanraakscherm kan 
u een digitale relatie met uw ge-
meente uitbouwen. Het gebruik van 
de Digitafel is gratis en vereist geen 
enkele voorkennis. 
Onze multimediazaal staat eveneens ter 
beschikking voor een vrije sessie rond het 
ophalen van e-mails, het schrijven van brie-
ven, het invullen van administratieve 
formulieren,..

NEDERLANDSTALIGE CURSUS TABLETCOMPUTER

(in samenwerking met Vief) 2 x 55+  of 9€/3 les

Woensdag 16, 23 en 30 mei 2018 van 9 tot 12uur.

Tijdens de eerste twee lessen bekijken we de tablet en gaan na waarvoor 
de knopjes dienen en op welke manier je gebruik moet maken van het 
touchscreen of aanraakscherm. Daarna gaan we al enkele basis-appli-
caties van dichterbij bekijken. In de derde les wordt er dieper ingegaan 
op het aankopen van nieuwe applicaties alsook het gebruik van de ca-
merafunctie van de tablet. 

OKRA LAKEN IN S PUNT LEOPOLD!
OKRA organiseert ontmoetingsmomenten, culturele activiteiten, sport 
e.a. in de wijken van Laken, Laken-Mutsaard, Neder-Over-Heembeek 
en Schuman. 
Ons S Punt Leopold ontvangt Okra elke tweede woensdag van de maand 
voor een wijkcafé, Café Leopold. Is uw Nederlands niet perfect? Aarzel 
niet om aan hun activiteiten deel te nemen. Iedereen is welkom! 

FILMNAMIDDAG “BRABANÇONNE“  Gratis  

Woensdag 9 mei om 14u

De Vlaamse fanfare ‘Sint-Cecilia’ en de Waalse fanfare ‘En Avant’ worden 
allebei geselecteerd voor de belangrijke Europese halve finales. De 
Walen van ‘En Avant’ hebben een getalenteerd trompettist, Hugues. De 
solo van Hugues is zó indrukwekkend dat Willy van ‘Sint-Cecilia’ tot het 
uiterste moet gaan: de hoogste noot, de langste, de laatste,... Willy zakt 
in het podium in elkaar. Tot ieders verbazing gaan beide fanfares door 
naar de finale. Wat moeten de Vlamingen zonder hun topmuzikant? Elke, 
de dochter van dirigent Jozef, heeft een idee: samen optreden!

Een heerlijke muzikale komedie van Belgische makelij.  
Ga zitten en geniet ervan!

SPORTNAMIDDAG: INITIATIE KUBB  Gratis

Woensdag 13 juni om 13u30

Als het beter weer wordt, is het volop genieten in het prachtige park rond 
S Punt Leopold. We bakenen een grasveld af voor een initiatie Kubb, 
een spel dat de Vikings al speelden! Twee groepen nemen het tegen 
elkaar op. Wie slaagt erin om als eerste alle blokken om te gooien? Een 
opwindend en leuk spel, geschikt voor alle leeftijden. We beginnen 13.30 
uur en eindigen rond 16.00 uur. Kent u de spelregels niet? Geen nood, 
we leggen u alles uit! 

OKRA Gewest Brussel, Haachtsesteenweg 1805,  
1130 Brussel, brussel@okra.be, +32(0)478 97 02 69 of surf  
eens naar www.okra.be/gewestbrussel 
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De lesgever zorgt ervoor dat elke 
deelnemer een tablet ter beschik-
king heeft.

Activiteitenkaart: 
BE29 0910 1798 7364 7364 met ver-

melding “NAAM + Voornaam + REF 
CAK_BXL_20 of CAK_NBXL_30 “

GEZELSCHAPSSPELLETJE Gratis
Alle woensdagen van 13u30 tot 15u30

Zin om te spelen ? Wij ook ! Schaken, dammen of andere gezelschapsspellen 
staan heel de namiddag ter uwer beschikking. Alleen of op zoek naar een 
ruimte waar u met vrienden kunt spelen ? Stap gerust binnen!

HANDVERZORGING

4 x  55+   ou 5€

Donderdag 24 mei van 13u30 tot 15u30 alleen op afspraak

Last van droge, beschadigde handen? Kan u ze niet dagelijks 
verzorgen?
Jennifer geeft uw handen alles wat ze nodig hebben: een paraffinemasker, 
een scrub, hydratatie, gelakte nagels,... Voor stralend jeugdige handen. 

Activiteitenkaart: BE29 0910 1798 7364 met vermelding “NAAM + 
Voornaam + REF CAK_BXL_20 of CAK_NBXL_30“

LAAT ONS BRUSSELEN !  
SENIORCINÉ 

Dinsdagen 8 mei en 5 juni om 14u     

Het team van SeniorCiné biedt u op de 
eerste dinsdag van de maand een re-
cente film op de affiche van bioscoop 
Actor’s Studio. De keuze valt meestal 
op een Franse film of op een film in 
Franse versie die in de namiddag wordt 
vertoond. Zo bent u naderhand niet te 
laat thuis!
Na de filmvoorstelling houden we een 
nagesprek bij een drankje en delen 
onze indrukken van de film

Zin om deel te nemen? Stuur een 
mailtje of een sms naar het team van 
SeniorCiné om op de hoogte te blij-
ven van de filmkeuzes.

Cinema Actor’s Studio, 
Greepstraat 17, 1000 Brussel

5€/film.
(inschrijving verplicht om te kunnen genieten van dit voordelige 
tarief)

Inschrijven verplicht via mail of sms bij :
Myriam Jaumain : m.jaumain@proximus.be (+32(0) 477 79 36 56)
Marion Schuberth : marionschub@gmail.com (+32(0) 474 76 96 14)
Jean-Louis Van Handenhoven : +32(0) 485 79 92 97

MARION
MYRIAM

JEAN-LOUIS
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LAAT ONS BRUSSELEN!  
RONDLEIDING OP DE  

TENTOONSTELLING  
‘HORTA EN WOLFERS’

Zaterdag 12 mei om 10u45

105 jaar na de opening van de ju-
welierszaak Wolfers Frères is het 
interieur van de mythische winkel 
opnieuw in de originele configu-
ratie te bekijken. Op basis van 
een historische studie worden 
vitrines en toonbanken opnieuw 
aangekleed in de stijl van Horta. 

Het meubilair in Cubaans maho-
niehout werd schoongemaakt, de 

vernislagen opgefrist en het brons 
opgepoetst. Kortom, we betreden de 

zaal zoals klanten dat in 1912 deden. 
  

Afspraak op zaterdag 12 mei 2018 om 10.45 uur aan het 
Jubelparkmuseum, Jubelpark nr. 10, 1000 Brussel. 
Onthaal aan het ontmoetingspunt 
Metrolijnen 1 en 5, halte Schuman (de kortste) of Merode; 
Buslijnen 22, 27, 80 - halte Gaulois; 61 - halte Merode; Tramlijn 81 
- halte Merode; met de auto: parkeren vóór de hoofdingang en 
vóór de Afgietselwerkplaats. Ingang voor minder mobiele 
bezoekers rechts van de trap aan de hoofdingang (rolstoelen ter 
beschikking).

19 € Betaling na inschrijving op BE24 0001 1913 9238 t.v.v. 
Lucienne MOHIN

Reservatie verplicht VOORALEER over te schrijven bij Mevr. 
Mohin +32(0)2 260 15 83 (in geval van afwezigheid, laat u een 
bericht achter)

LAAT ONS BRUSSELEN !  
PORTUGEES RESTAURANT

Dinsdag 15 mei (vis) of 22 mei  
(vlees) om 12u

Anne laat u kennismaken met typische Portugese 
gerechten, zoals ‘mãe’ (‘mama’ in het Portugees) die 
voor het gezin bereidt, tijdens twee uitzonderlijke 
maaltijden.
Op 15 mei 2018: een vismenu. We starten met 
een Moscatel als aperitief, samen met ‘bolinhos 
de bacalhau’ (gefrituurde kabeljauwballetjes). 
Daarna een Portugese soep met groene kool, 
gevolgd door ‘Caldeirada de Peixe’ (bouillabais-
se). We ronden af met een typisch dessert uit 
Lissabon: ‘Pasteis de Nata’ bij een kopje koffie. 
Op 22 mei 2018: een vleesmenu. We starten met 
een Moscatel als aperitief, samen met ‘bolinhos 
de bacalhau’ (gefrituurde kabeljauwballetjes). Daarna 
wordt een ‘Canja’ (Kippensoep) opgediend, gevolgd 
door een Portugees stoofpotje van kalfsvlees met groen-
ten. We sluiten af met seizoensfruit op pudding en een 
kopje koffie. Wijn naar believen tijdens beide maaltijden. U kan 
voor de 2 data reserveren. 

Afspraak voor de lunch in het restaurant ‘Cantinho da Cidade’, 
Jamarlaan 24, 1060 Sint-Gillis (het restaurant ligt achter de 
Pensioentoren) 
Trein – tram – bus – metro: halte Zuidstation

35€ (alles inbegrepen) te storten op rekeningnummer  
BE05 0910 2141 2575 met mededeling 
 «naam + voornaam +portugal_35_gekozen datum» 

Inschrijving vanaf 7 mei  (Beperkt aantal plaatsen)

ANNE
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LAAT ONS BRUSSELEN   
BEZOEK AAN HET 
BRUSSELS STADHUIS

Woensdag 16 mei om 15u

Brigitte Bocken, toeristisch gids 
bij GBB (Gidsen voor Brussel en 
België) toont u het stadhuis zo-
als u dat nooit eerder zag!

Het Brussels stadhuis is een 
meesterwerk van burgerlijke 

bouwkunde uit gotiek van de 
15de eeuw. In de 18de eeuw werd 

achteraan een klassieke vleugel bij-
gebouwd. We bezoeken de ‘Galerie 

des Souverains’, de Raadzaal, de Maxi-
miliaan Zaal, de Grangégalerij, de Eretrap, 

de Gotische zaal (feestzaal), de Trouwzaal, de 
Schepengang,... U kan het stadhuis bezoeken in 

het gezelschap van uw kleinkinderen.

Afspraak aan het onthaal van het Brussels stadhuis, Grote 
Markt, 1000 Brussel

Gratis

Inschrijving vanaf ontvangst van de Act’3  
(Beperkt aantal plaatsen)

LAAT ONS 
BRUSSELEN !  
BRUEGEL

UNSEEN 
MASTERPIECES

Vrijdag 18 mei om 
13u45

De tentoonstelling nodigt 
iedereen uit om zich digi-
taal in de schilderijen van 
Bruegel onder te dompelen 
en zo in elk doek talloze de-
tails te ontdekken. U krijgt ook 
uitleg van experts. Wie in de we-
reld van de schilder duikt, ontdekt 
onvermoede details waarin de genialiteit 
van de Vlaamse meester prachtig tot uiting 
komt. 
 
Meer weten over de puntjestechniek in kunstwerken? Op blz. 9 vindt u 
meer info over de lezing van Michel Draguet directeur-generaal van de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Afspraak om 13.45 uur vóór de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België, Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel. 
  
13€ te storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 2575 met 
mededeling «naam + voornaam + Bruegel_13» 

Inschrijving vanaf 7 mei  (Beperkt aantal plaatsen)

BRIGITTE
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LAAT ONS BRUSSELEN!   
BEZOEK AAN HET CAMILLE 

LEMONNIER MUSEUM                                                 

Donderdag 14 juni om 14u30

Het Camille Lemonnier Museum is 
gewijd aan schrijver Camille Lemon-
nier, de Belgische Emile Zola. Camille 
Lemonnier woonde in Elsene. In 1924 
stelde Eugène Flagey een huis ter 
beschikking van de Belgische Schrij-
versvereniging. Die kon er voor on-
bepaalde tijd over beschikken om 
er een museum in te richten. U kan 

er zijn werkkamer en zijn collecties 
bewonderen. 

De museumconservator verzorgt rond-
leidingen ter plaatse.

 

Afspraak om 14.30 uur in het Camille Lemonnier Museum, 
Waverse Steenweg 150, 1050 Elsene
Buslijnen 34-38-71-8-95, halte Idalie; metrolijnen 2 en 6, halte 
Naamse Poort

4€ te storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 2575  
met mededeling «naam + voornaam + Camille_4» 

Inschrijving vanaf 7 mei  (Beperkt aantal plaatsen) 

LAAT ONS BRUSSELEN!   
CABARET LE FOU-RIRE “LA GRAINE DU PÊCHER” 

van en door PAOLO DOSS

Donderdag 21 juni om à 19u45

De artiest, kunstenaar van de aanstekelijke lach, neemt ons mee naar 
het Justitiepaleis, de kunstgalerij, de psycholoog,... Een andere kijk op 
vrouwen en begeerte. Magie en realiteit lopen tot ons groot jolijt in elkaar 
over.
Vanaf 18.30 uur kan u ter plaatse ook een hapje eten aan democratische 
prijzen.
Het theater beschikt over de nodige faciliteiten voor minder mobiele 
bezoekers (lift, hellend vlak, toilet). 

Afspraak om 19.45 uur in het Cabaret-Theater ‘Le Fou-rire’, 
Tweestationsstraat 124 B, 1070 Anderlecht. 
Metrolijn 2, Zuidstation; buslijnen: 27, 49, 50 en 78, halte Zuidstation
Tram: lijnen 4, 23, 32, 55, 56, 81 en 82 stoppen óf in de overdekte 
straat óf in de metro.
Gratis parkeerplaatsen aan de ingang van het theater.
Let op: weinig zichtbaar vanop straat. Herkenningspunt: Brico. 
Daarachter ligt het theater. Neem de ventweg rechts van Brico. Het 
theater ligt op de eerste verdieping. 

22€ Betaling na inschrijving op BE24 0001 1913 9238 t.v.v. 
Lucienne MOHIN 

Reservatie verplicht VOORALEER over te schrijven bij Mevr. Mohin 
+32(0)2 260 15 83 (in geval van afwezigheid, laat u een bericht 
achter)

ANNE
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LAAT ONS BRUSSELEN!    
EEN WANDELING IN TERVUREN, WAAR NATUUR 
EN GESCHIEDENIS ELKAAR ONTMOETEN    Gratis

Donderdag  21 juni om 14u30

Op aanvraag van Leopold II werd het Koninklijk 
Museum van Centraal Afrika ter gelegenheid van de 
Wereldtentoonstelling in 1897 in het prachtig Paleis 
der Koloniën gevestigd. Het mooie park telt 207 ha 
en is helemaal omringd door hoge muren met en-
kele oude ingangspoorten. Een deel werd aangelegd 

op model van de Franse tuinen (voor het paleis) door 
de tuinarchitect Elie Lainé naar het « petit Palais » in 

Parijs. Het andere deel, rond de vijvers, werd ontworpen 
door Jules Vacherot en Edouard Keilig en volgt het model 

van de Engelse tuinen. Een aantal merkwaardige bomen bevinden zich 
daar en maken deel uit van het Zoniënwoud. De werken in het museum 
lopen ten einde en de tuinen hebben opnieuw hun pracht. De geschie-
denis van het domein speelt zich af vanaf het begin van de XIIIe eeuw 
tot heden. Wij komen tijdens onze wandeling daarop teru

Afspraak aan het eindstation van tram 44 in Tervuren 
(hoek Leuvensesteenweg en Elisabethlaan – veel 
parkeermogelijkheid)

Inschrijving vanaf ontvangst van de Act’3  
(Beperkt aantal plaatsen)

LAAT ONS BRUSSELEN!    
OMTRENT EN OVER DE KUNSTWERKEN IN HET 
STADHUIS VAN BRUSSEL Gratis

Vrijdag  22 juni om 15u       

Brigitte Bocken, toeristisch gids bij GBB (Gidsen voor Brussel 
en België) nodigt al wie 
het stadhuis aan de binnenkant kent uit voor 
een bezoek doorspekt met politieke, li-
teraire, artistieke en folkloristische 
anekdotes over de personages en 
locaties die op de werken staan 
afgebeeld. Ze deelt met ons ook 
herinneringen aan de rondlei-
dingen die ze sinds 1972 in 
het stadhuis verzorgt. 

 

Afspraak aan het 
onthaal van het 
Brussels stadhuis
Grote Markt, 1000 
Brussel

Inschrijving vanaf ontvangst 
van de Act’3 (Beperkt aantal 
plaatsen)

MARION
BRIGITTE
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Wat? Wanneer? Waar? uur? Hoeveel?

Tai-Chi Maandag 
tot vrijdag

S Punt Jubelpark buiten 9u tot 11u Gratis

Start to run Maandag Koning Boudewijnsatdion 10u tot 11u Gratis

Zumba NOH Maandag "Zwembad van NOH 
Lombartsijdestraat 120 11h à 12h 1 x 55+  

Tai-Chi 55+ Maandag S Punt Jubelpark buiten 14u tot 16u Gratis

Tango Dinsdag S Punt Van Artevelde 11u tot 12u Gratis

Aquagym Centrum Dinsdag "Zwembad Centrum
15h40 à 16h40

inkom 
zwembad +  

1 x 55+  
Start to run Maandag Koning Boudewijnsatdion 10u tot 11u Gratis

 Latin'Dance Woensdag S Punt Van Artevelde 11u tot 12u Gratis

Aquagym Laken
Donderdag Zwembad van Laken

Kerkeveldstraat 73/89
1020 Brussel

10u20 tot 
11u40

inkom 
zwembad +  

1 x 55+  

Vrijdag 11u40 tot 13u
inkom 
zwembad +  

1 x 55+  
Pilates Donderdag S Punt Van Artevelde 11u tot 12u Gratis

Zumba 50aire Donderdag S Punt Jubelpark buiten 11u tot 12u 1 x 55+

Petanque Vrijdag Léo Pétanque
Dikke Lindelaan
1020 Brussel 10u tot 12u

3 € ter 
plaats (1 
soft inbe-
grepen)

Yoga Fusion Vrijdag  S Punt Lips 11u tot 12u 1 x 55+  

Tai-Chi 55+ Vrijdag S Punt Jubelpark buiten 14u tot 16u Gratis

IN VORM BLIJVEN

Storten op BE29 0910 1798 7364 :
Mededeling voor Brusselaars CSK_BXL_25
Mededeling voor niet-Brusselaars CSK_NBXL_35
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BEWEGEN- REIZEN 
EEN DAGJE LOUVAIN-LA-NEUVE

Dinsdag 15 mei  om 8u30

Ga samen met de Dienst Senioren op verkenning in universiteitsstad 
Louvain-La-Neuve!

Als start van de dag brengen we een bezoekje aan het gloednieuwe 
MUSEE L, waarvan de collecties een heel lange periode bestrijken (van 
in de prehistorie tot op vandaag).

Onder begeleiding van een gids maken we een reis om de wereld! 
Beelden uit Congo, antieke vazen, No-maskers uit Japan,... Er is zó veel 
te bewonderen!

Wie daar zin in heeft, kan aanschuiven voor de lunch in brasserie ‘CAM-
BRIDGE’. Gelieve uw definitieve keuze door te geven bij inschrijving (cf. 
menu in kaderstukje) 

Om 14 uur vervolgen we ons geleid bezoek aan het centrum van Lou-
vain-La-Neuve. Zo ontdekken we de geheimen en weetjes van de klein-
schalige universiteitsstad.

Bent u op de dag van de uitstap verhinderd? Verwittig de verantwoor-
delijke van de activiteit op het gsm-nummer: +32(0)473 73 22 35

Keuzemenu:
Voorgerecht:

Garnaalkroket
OF 

Kaaskroket (1st)
OF 

Groentesoep 
van de dag

Hoofdschotel:

Steak-minute ‘Angus 
Beef’, groene peper-
saus, sla en frieten

OF 
Zalmfilet, bearnaise-

saus, groenten en 
aardappelen

OF 
Vegetarische rode 
curry met tofu en 

geparfumeerde rijst

Nagerecht:

Karamelbavarois 

Boissons
comprises :

2 glaasjes wijn
OF 

2 frisdranken
OF 

2 biertjes

Vertrek om 8u30 van Emiel Bockstaelplein 
te 1020 Brussel (terug rond 18u)

Bezoeken : Brusselaars 12 € en niet-Brusselaars  
17 €  / Maaltijd : 35€             
Na inschrijving, storten op rekeningnummer  
BE05 0910 2141 2575  met mededeling “naam + voor-
naam + LLN_BXL _ 12 of 47“  of “naam + voornaam + LLN 
_NBXL_17 of 52“

Inscription à partir du 7 mai

Dienst Senioren • 02/274 13 00
senioren@brucity.be
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BEWEGEN- REIZEN
DE ONTDEKKING VAN WALLONIË,  

VOLGENDE HALTE: EEN DAG IN 
GRAND-HORNU

Donderdag 14 juni om 8u

Het voormalig mijnbouwcomplex en het omliggende mijn-
werkersdorp, sinds juli 2012 door de UNESCO geklasseerd 

als ‘Werelderfgoed van de Mensheid’, waren het werk van de 
visionaire Henri De Gorge, die vanaf 1810 een ideaal dorp uittekende waar 
de arbeiders een voor die tijd ongeëvenaard comfort genoten. 
Onder leiding van een gids, bezoeken we ‘s ochtends de 10.000 m² van 
het buitengewone arbeidersdorp.
‘s Middags: eigen picknick of lunch in de brasserie van Grand-Hornu.
Trouw aan onze filosofie ‘natuur & cultuur’, krijgen we na de middag uitleg 
bij de specifieke vegetatie op de terrils. 
Nog een beetje energie over? U bent welkom in Le Grand-Hornu, dat werd 
omgebouwd tot een museum voor hedendaagse kunst. 

Bent u op de dag van de uitstap verhinderd? Verwittig de verantwoor-
delijke van de activiteit op het gsm-nummer: 0473/73 22 35

Vertrek om 8u van Emiel Bockstaelplein te 1020 Brussel  
(terug rond 18u)

Bezoeken :  Brusselaars 10 € en niet-Brusselaars 15 € 
Na inschrijving, storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 
2575  met mededeling “naam + voornaam + Hornu_BXL _ 10“  of 
“naam + voornaam + Hornu_NBXL_15”

Inschrijving vanaf 7 mei  (Beperkt aantal plaatsen) 

MYRIAM 
BEWEGEN- REIZEN

DE PLANTENTUIN IN MEISE

Donderdag 7 juni om 10u

Ontdek een buitengewone tuin! Voor wandelaars, groen-
liefhebbers en natuurliefhebbers! Op uitnodiging van 

Colette beleeft u een festival van kleuren en geuren, 
u aangeboden door wilde rozen, rododendrons, 
magnolia’s, orchideeën, cactussen, exotische 
bloemen en allerlei andere pareltjes.
In het kasteel van Boechout bezoekt u een ten-
toonstelling en het panoramisch dak. Daarna is het 
de beurt aan het Plantenpaleis, het Herbetum, de 

serre van Balat, de Orangerie… Tijdens de vrije tijd 
kan u uw picknick nuttigen vlakbij het winkeltje. Ta-

fels en een drankenautomaat staan ter beschikking. 

Bij slecht weer wordt de activiteit uitgesteld. 

Afspraak om 10 uur aan de hoofdingang van het domein, 
aan de kant van het kasteel: Nieuwelaan 38, 1860 Meise. 
Colette wacht u op met haar vaandel ‘Senioren van de Stad 
Brussel’ (einde voorzien rond 18.30 uur).
Bus 250-251 van De Lijn, halte ‘Plantentuin’ (30 minuten van het 
Noordstation). De bus rijdt langs het metrostation Koning Boude-
wijn.

10€ (inkom + gids)
Na inschrijving, storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 
2575  met mededeling “naam + voornaam + Meise_ 10“  

Ter plaatse is een hulppost: plooistoeltjes, rolstoelen en  
rollators kan u gratis huren (op basis van uw identiteitskaart). 
Inschrijving vanaf 7 mei  (Beperkt aantal plaatsen) 

COLETTE 
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DE RAAD VAN SENIOR HELP 

EEN BELANGRIJK DOCUMENT:  
UW GENEESMIDDELENLIJSTJE

Net als veel senioren, moet u misschien geneesmiddelen slikken. 
Kent u de juiste dosis niet?
Als u een specialist raadpleegt of dringend in het ziekenhuis wordt 
opgenomen, wordt u gevraagd naar een lijstje van de geneesmid-
delen die u neem

Waarom ?
Sommige geneesmiddelen reageren op elkaar, en de specialis-
ten dienen daarmee rekening te houden. Het is dan ook nuttig om 
steeds uw up-to-date lijstje van uw geneesmiddelen bij de hand 
te houden.

WELKE INFORMATIE IS VAN BELANG?

1. in de eerste plaats: uw naam en voornaam 
2. de benaming van het geneesmiddel
3. de dosering (mg, ml,…)
4. de in te nemen hoeveelheid (1 tablet, 15 druppels,...)
5. de frequentie waaraan u de geneesmiddelen moet innemen 

(2 x per dag, 1 x per maand,...)

Vergeet geen puffers, zalfjes, druppels, geneesmiddelen die u 
zonder voorschrift neemt,... Alles moet op uw lijstje! Schrijf daar-
op ook de gegevens van uw behandelende arts en die van uw 
huisapotheker: zij kunnen nuttige bijkomende inlichtingen ver-
strekken als dat nodig mocht zijn. 

Stel dus snel dat lijstje op en laat mensen uit uw omgeving 
weten waar u het bewaart! 

Myriam voor Senior Help

NEW

INFORMATICA
NIEUWE INFORMATICALESSEN VOOR « BEGINNERS » IN 
S PUNT LIPS 

2 X 55+  /datum

de lessen voor beginners worden bijgestuurd om nóg beter op de 
specifieke vragen van iedere deelnemer te kunnen inspelen. Er 
zijn verschillende modules. Zo krijgt u een aantal mogelijkheden in 
functie van uw niveau. 

Het staat u vrij de module te volgen die u interesseert. We vragen u wel om 
deel te nemen aan alle sessies van de door u gekozen module. 

ALLE SESSIES VINDEN PLAATS OP DONDERDAGEN EN VRIJDAGEN 
VAN 10U TOT 12U
MODULE 3 : initiatie boomstructuur: 11, 17 et 18 mai
MODULE 4 : internet ontdekken en gebruiken: 24 et 25 mai
MODULE 5 : aanmaken en beheren van een mailbox: 31 mai, 1 et 7 juin
  

S PUNT LIPS, Gravin Van Vlaanderenstraat 4, 1020 Laken

2 X  55+  / datum ; een volle activiteitenkaart voor alle modules



Ce programme existe en néerlandais et français.
Au cas au vous ne l’auriez pas reçu dans

la langue de votre choix, n’hesitez pas à nous contacter.

Service Seniors de la Ville de Bruxelles
02 279 34 95 • 02 274 13 00 • seniors@brucity.be


