
ACT’3
NOVEMBER - DECEMBER 

2018
Tweemaandelijkse brochure 

NL

Dienst Senioren Stad Brussel
Kantoor : 1099 Brussel

© Fotolia • LIGHTFIELD STUDIOS

HAPPY+KE HALLOWEEN
BEZOEK AAN HET  
BUITENGEWONE WALLONIË
Kerstmarkt in Valkenburg



2

03 Edito

04 Adressen

06 Inschrijvingsprocedure 

08 Tot uw dienst

09 Adviesraad voor Senioren

10 Evenementen/Actu 

12 Voor alle leeftijden 

13 Het beweegt in de S  

                 Punten

14 Het bruist in de S Punten

38 Laat ons Brusselen! 

46 We blijven in vorm!

48 Bewegen-Reizen

55 De Raad van Senior Help

INHOUD

Act’3 : Tweemaandelijkse Brochure
Kantoor : 1099 Brussel
Verantwoordelijke uitgever:
Luc Symoens
Grote Markt 1 , 1000 Brussel

NEW
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vanaf maandag 5 november vanaf 10u. 
Nadien open van maandag tot vrijdag 

van 8u30 tot 16u

Inschrijvingsprocedure op pg. 6-7
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Beste vrienden en vriendinnen,

Eerst en vooral wil ik elk van u bedanken voor uw enthousiasme en vertrouwen 

tijdens de afgelopen zes jaar. Wanneer ik dit schrijf, staan we aan de vooravond 

van de verkiezingen en weet ik niet of ik mijn mandaat nog verder ga kunnen 

opnemen. Ik besef maar al te goed dat we voor onze senioren nog een hele 

weg af te leggen hebben maar ik ben er ook zeker van dat mijn opvolger, of 

ikzelf, verder zullen gaan op de ingeslagen weg. Met de opening van onze S 

Punten heb ik een intergenerationele ontmoetingsplek willen creëren om de 

sociale verbondenheid te stimuleren. Met tai chi in de parken en de sportche-

ques heb ik senioren meer autonomie gegeven om hun geest en lichaam 

gezond te houden. Met het opzetten van een «vrijwilligerspool» heb ik meer 

solidariteit en interactie willen creëren. Graag wil ik u bedanken voor uw 

bijdrage gedurende mijn mandaat van zes jaar. Alle verwezenlijkingen zijn het 

resultaat van onze samenwerking. In deze brochure wil ik u graag de activiteiten 

voor de laatste maanden van het jaar voorstellen. Maak er alvast een bijzonder 

gelukkig en Senior Friendly 2019 van! 

Tot zeer binnenkort, met vele groeten,

De Schepen van Senioren



,S
,S

,S

,S

,S

,S

,S

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

Réalisé avec Brussels Urbis ®© - 
Distribution & Copyright CIRB
Verwezenlijkt door middel van Brussels Urbis ®© - 
Verdeling & Copyright CIBGÜ

'S' PUNTEN

ADRESSEN
De dienst Senioren verwelkomt U op 6 plaatsen:

4
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Wil je Act’3 thuis ontvangen en/of via e-mail op de 
hoogte blijven?

Vul dan deze pagina in en stuur ze terug per post of 
e-mail, of dien ze in in één van onze S Punten:

Ik wens (*)

Act3, de tweemaandelijkse brochure van de Dienst 
Senioren, te ontvangen. 

	 	 Papieren	exemplaar	via	de	post
	 	 Via	mail	

Ook	per	e-mail	de	nieuwsbrief	en	specifieke	informa-
tie over de activiteiten van de Dienst Senioren te 
ontvangen

NAAM....................................................................................................................  

VOORNAAM .....................................................................................................  

Adres .....................................................................................................................

E-mailadres  .....................................................................................................                                                                 

FORMULIER

(*)Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 
8 december 1992. Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en 
verwerkt in overeenstemming met de doelen die werden aangegeven op het moment 
van verzamelen, namelijk het per post of e-mail verzenden van de informatie van de 
dienst Senioren van de Stad Brussel. Uw gegevens worden op geen enkele manier 
gebruikt voor commerciële doeleinden. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens 
te raadplegen, de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Hier-
voor kunt u contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwer-
king van uw gegevens, waarvan de contactgegevens  hierboven worden vermeld, door 
middel van een verzoek per gewone post of per e-mail en bewijs van uw identiteit. 
U kunt zo inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens of onnauwkeurige, onvolledige of 
irrelevante	gegevens	rectificeren	of	laten	verwijderen.
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INSCHRIJVINGSPROCEDURE

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 5 november kan u een mailtje sturen. Die worden vanaf de 
inschrijvingsdatum in chronologische volgorde beantwoord 

2  Vanaf 5 november 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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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          

Gemakkelijk transport

Voor alle leeftijden 

PRIJS

INTER G

Personen met beperkte 
mobiliteit     

Een lid van het team Senior 
Help begeleidt  

BELANGRIJK

55+55+



Dienst Senioren • 02 274 13 00
senioren@brucity.be
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GEWIJZIGDE OPENINGSUREN  
TUSSEN KERSTMIS EN NIEUWJAAR 
Het einde van het jaar ligt alweer in het verschiet en ook dit jaar zullen 
onze openingsuren tussen Kerstmis en Nieuwjaar aangepast worden. 

Dit jaar zullen onze onthaalplaatsen voor senioren gesloten zijn tussen 
maandag 24 december en vrijdag 4 januari, met uitzondering van S Punt 
Van Artevelde. Daar verzekeren we de gebruikelijke telefonische en 
personeelsbezetting, behalve op dinsdag 25 en woensdag 26 decem-
ber en dinsdag 1 en woensdag 2 januari. 

We wensen u alvast aangename feestdagen. U zult zien dat het program-
ma in de weken voor de wintersluiting u al helemaal in feeststemming zal 
brengen. We zien elkaar terug in 2019, vanaf 7 januari, tijdens de gebrui-
kelijke openingsuren om uw agenda’s voor 2019 met nieuwe activiteiten 
te vullen!

Met energieke groeten,
Het Seniorenteam

TOT UW DIENST
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Gerlinde Bremhorst – Voorzitter
ccs-avs@brucity.be – 02 279 34 95

De temperaturen waren deze zomer zo hoog dat we niet op elk moment 
van de dag buiten activiteiten konden organiseren.
Het was soms beter om gewoon binnen te blijven en te ontdekken wat 
er overdag zoal op televisie uitgezonden werd.

Programma’s maar ook reclame. Ik was verbaasd over het aantal recla-
meboodschappen met medicijnen die miraculeuze resultaten beloven 
maar meer nog over het aantal diëten die je zogezegd heel wat kilo’s in 
korte tijd laten verliezen.

Wat me vooral opviel is dat er vaak ook allesomvattende pakketten 
worden aangeboden. Je moet alleen maar even bellen en betalen. En 
al je dagelijkse maaltijden worden zeven dagen per week geleverd.

Ik weet niet of het allemaal echt werkt maar ik stoor me vooral aan het 
ideaalbeeld dat in die reclameboodschappen naar voren wordt gebracht.

Bovendien zijn alle maaltijden bereid en worden ze kant en klaar verkocht. 
De	foto’s	tonen	je	dat	je	met	het	dieet	een	figuur	van	een	fotomodel	krijgt.

Dat heeft me doen nadenken over het beeld van senioren in onze sa-
menleving.

Volgens de reclame moeten ze actief en dynamisch zijn. Voor elk leef-
tijdsgebonden probleem is er een oplossing. Of dat wil de reclame ons 
toch doen geloven.

Maar in de werkelijkheid is het net even anders. Vooral omdat senioren 
invloed hebben op drie generaties. Dat blijkt echter niet uit de reclame. 

Bovendien wordt het toenemend aantal ouderen gezien als een probleem 
omdat	die	trend	in	verschillende	sectoren	extra	kosten	met	zich	mee-
brengt. Maar senioren zorgen er ook voor dat vele mensen een job heb-
ben.

Ik vraag me dan ook af welk beeld u van uzelf en senioren in het alge-
meen hebt? Zou u erover willen praten?

AVS



Dienst Senioren • 02 274 13 00
senioren@brucity.be
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LES COPINES D’ABORD : EINDEJAARSRESTAURANT 
Donderdag 20 december om 11u30
 
Zin om er een gezellig kerstfeest van te maken? Bij Myriam en Jean-
Louis bent u in goede handen om een onvergetelijke ervaring te 
beleven. 
Afspraak	in	het	senior	friendly	restaurant	«Chez	Alex»,	Hoogstraat	224	
-1000 Brussel waar voor de gelegenheid ook enkele koorzangers van 
het gospelkoor 55+ Sound The Trumpet uw diner zullen opluisteren. 
Noteer dit unieke moment om uw oren en smaakpapillen te verwennen 
alvast in uw agenda!

Interesse in deze activiteit?
Schrijf u in voor de groep «Les copines d’abord»

EVENEMENT/ACTU

m.jaumain@proximus.be of Dienst Senioren 
02 274 13 00  

MYRIAM JEAN-LOUIS
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MIJMEREN OVER HET LOT 
WANNEER HET LOT EEN  

LOTSBESTEMMING WORDT

 Een project waarin prachtige verhalen worden geschreven door het 
verzamelen van «levensfragmenten» van elke persoon: verhalen, liedjes, 
herinneringen, ....
Dit project wordt in goede banen geleid door Aline Fernande en Marie-
Rose Meysman in de residentie Serenity, tussen december 2018 en 
februari 2019.
Er zullen 7 tot 9 bewoners en 3 tot 5 bewoners van Laken aan het project 
deelnemen.
Op basis van de verzamelde gegevens worden er sprookjes geschreven 
die vervolgens opgevoerd worden in een voorstelling die voor iedereen 
toegankelijk is.
Die voorstelling kan eventueel ook in andere rusthuizen opgevoerd 
worden.
Het project wordt geleid door het lokale comité van de Gezinsbond 
van NOH - Japanse Toren en Laken.

Het	project	wordt	gefinancierd	door	de	Trofee	van	de	sociale	verdienste	
die de lokale Gezinsbond van de Stad Brussel ontvangen heeft.

Bijkomende inlichtingen en kandidaatstelling door de inwo-
ners van Laken om deel uit te maken van de groep:   
Nicole Malengreau - 0476/502049 ou  
malengreaunicole@gmail.com
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VOOR ALLE LEEFTIJDEN

EXPLORATIONS DU MONDE 

De	vzw	Exploration	du	Monde	wil	via	de	vertoning	van	voor	iedereen	
toegankelijke documentaires de verkenning en ontdekking van de 
wereld stimuleren en wil culturen, volkeren en hun geschiedenis, de 
geografie	van	regio’s	of	landen	van	over	de	hele	wereld	promoten.

Op vertoon van deze bladzijde uit jouw Act’3 stelt Exploration du 
Monde je in samenwerking met de Seniorendienst zijn abonnement 
2018-2019 voor aan gunsttarief. 

OP HET PROGRAMMA:

JERUSALEM :La ville monde door Hadrien Crampette
Vrijdag	7/12/18		om	14u30	&	20u15		;	zaterdag	8/12/18	om	16u00		

COLOMBIE : Terre de contrastes door Etienne Trepanier
Zaterdag	19/1/19	om	16u00	;	vrijdag	25/1/19		om	14u30	&	20u15	

CROATIE : Un trésor en méditerranée door Patrick Bureau
Vrijdag	22/2/19		om	14u30	&	20u15	;	zaterdag	23/2/19	om	16u00	

COTE EST AMERICAINE : De New-York à Miami door Marc Poirel 
Vrijdag	15/3/19	om	14u30	&	20u15		;	zaterdag	16/3/19	om	16u00

Abonnementen beschikbaar bij BOZAR TICKETS, 
Ravensteinstraat 18, 1000 Brussel 
T.: 02 507 82 00

Van dinsdag tot vrijdag van 11u tot 19u – deze pagina van ACT’3 
meenemen om het voordeeltarief te genieten 

Tarief abonnement 6 sessies BOZAR :
Vrijdag 14u30 & 20u15 / zaterdag 16u00
1e cat. 55 € i.p.v. 68 € -  ticket per sessie – 9 € i.p.v. 15 € (op 
vertoon van deze pagina van uw Act’3)
2e	cat.	45	€	i.p.v.	58	€	;	3e	cat.	35	€	i.p.v.	48	€

 



Dienst Senioren • 02 274 13 00
senioren@brucity.be
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HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN

HAPPY+KE SPECIAL HALLOWEEN!
Donderdag 8 november om 16u

Terwijl de nacht aan de dagen knabbelt, de kou de straten verovert en 
de winter zich aankondigt, hebben de monsters voor Halloween 
afgesproken in S Punt Lips om iedereen de stuipen op het lijf te 
jagen... Heks, weerwolf, vampier of ander nachtdier, neem deel aan 
onze verkleedwedstrijd en schud de benen los op duivelse ritmes.   

We verwachten u massaal en verkleed.

S Punt Lips
Gravin	van	Vlaanderenstraat		4	te	1020	Brussel

Toegang kost slechts 3 €
Voor die prijs wordt ook nog 
een drankje aangeboden.
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LOUIZA
S PUNT LOUIZA 
Louizalaan	240,	1000	Brussel

Van dinsdag tot donderdag van 8u30 tot 12u en 13u30 tot 15u30

CYBERSTART: DIGIWERELD VOOR BEGINNERS Gratis
Elke donderdag van 13u30 tot 15u30

Je kreeg een mooie tablet cadeau maar hoe werkt die? Je wilt een 
e-mailadres of Facebookaccount, maar hoe begin je eraan? 
Onze medewerkers een team van vrijwilligers helpen je elke donder-
dagmiddag graag op weg in de digitale wereld. Breng je tablet, 
smartphone of laptop mee en zij begeleiden je stap voor stap. Voor je 
het weet kun je zelf verder.
Wie zelfstandig aan de slag kan of geen computer heeft, kan ook 
steeds in onze multimediaruimte terecht om mails te versturen of 
administratie af te handelen.

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de groeiende vraag 
om te kunnen deelnemen aan Cyberstart en om een kwaliteitsvolle 
dienstverlening te kunnen bieden, vragen wij je om je elke week 
opnieuw in te schrijven voor deze activiteit.

HET BRUIST IN DE S PUNTEN 



Dienst Senioren • 02 274 13 00
senioren@brucity.be
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HANDVERZORGING 4 x 55+  ou 5€

Donderdag 22 november 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	paraffine-
masker, een scrub, hydratatie, gelakte nagels,... Voor stralend jeugdige 
handen. 

MAKE-UP IS EEN KUNST  4 x 55+  ou 5€

Dinsdagen 20 -27 november en 4-11 december van 14u tot 16u 

Yasmine	leert	u	uzelf	opmaken.	Verfijn	uw	technieken	met	behulp	van	
makkelijke tricks en tips (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 
make-up routine kunnen aanvullen.

Naar aanleiding van de eindejaarsfeesten zullen de lessen gaan 
over feestelijke make-up. Tijd voor pailletten en 
lippenstift !

Activiteitenkaart:  
BE29 0910 1798 7364 met 
vermelding « NAAM + 
Voornaam + REF CAK_BXL_20 
of CAK_NBXL_30 » 
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LIPS
S PUNT LIPS
Gravin	van	Vlaanderenstraat	4,	1020	Brussel 
De eerste 2 woensdagen van de maand en elke donderdag en 
vrijdag van 8u30 om 16u

CYBER CLUB Gratis
Elke donderdag en vrijdag van 13u30 tot 16u

Je mag vrij gebruik maken van het computerlokaal om je e-mails op te 
vragen, brieven te schrijven, administratieve formaliteiten te vervullen... 
Je wordt er begeleid door Yasmine, Jennifer of Kristel, die je graag 
verder helpen met al je vragen.

HET BRUIST IN DE S PUNTEN



Dienst Senioren • 02 274 13 00
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GEZELSCHAPSSPELLETJES 4 x 55+  ou 5€

Alle vrijdagen van 13u30 tot 15u30

Zin om te spelen?  Wij ook ! Schaken, dammen of andere gezel-
schapsspelen 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€

Vrijdagen 23,30 november en 7,14 december van 14u tot 16u 

Yasmine leert	u	uzelf	opmaken.	Verfijn	uw	technieken	met	behulp	van	
makkelijke tricks en tips (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 
make-up routine kunnen aanvullen

Naar aanleiding van de eindejaarsfeesten zullen de lessen gaan over 
feestelijke make-up. Tijd voor pailletten en lippenstift !

Activiteitenkaart:  
BE29 0910 1798 7364 met vermelding « NAAM + Voornaam + 
REF CAK_BXL_20 of CAK_NBXL_30 »             
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VAN ARTEVELDE  

S PUNT VAN ARTEVELDE
Van Arteveldestraat 129, 1000 Brussel 
Bus	46,	tram	51,	82 
Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u

NAAIATELIER  Gratis 

Vanaf 1 oktober, elke maandag van 14u tot 16u

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...

CYBERCLUB Gratis 

Dinsdagen 13,20 november en 4 ,18 december van 14u tot 16u

Hebben uw kleinkinderen u de recentste gsm geschonken... gevuld 
met de nieuwste gadgets… voor u compleet Chinees? Geen nood! Met 
behulp van onze medewerkster zullen skype en surf geen geheimen 
meer voor u hebben. Aarzel niet, er zijn geen domme vragen.

BUURTPENSIOEN « CENTRUM »  Gratis

Elke	donderdag	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	Martine	op	0490	
49	39	20

HET BRUIST IN DE S PUNTEN

MICHELINE

MARTINE



Dienst Senioren • 02 274 13 00
senioren@brucity.be
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SCRAPBOOKING « ZAKDOEKJESDOOS»  
2 x 55+  ou 3€

Dinsdagen 6 november en 11 december van 13u30 tot 16u

De winter staat binnenkort voor de deur ... De kou komt eraan en we 
krijgen last van een lopende neus ... Een doos met zakdoekjes is dan 
ook meer dan welkom. Mag het voor u wat kleurrijker en origineler zijn 
dan de dozen die in de winkel verkocht worden maar weet u niet hoe 
u dat moet aanpakken? Kristel leert u enkele technieken om een 
persoonlijke doos met zakdoekjes te maken. Een knutselwerkje waar 
het hele gezin plezier aan beleeft! 

Er wordt voor het nodige materiaal gezorgd.

Activiteitenkaart:  
BE29 0910 1798 7364 met vermelding « NAAM + Voornaam + 
REF CAK_BXL_20 of CAK_NBXL_30 »        
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GEHEIMEN VAN EEN CHEF – GASTENTAFELS  Gratis 

Vrijdagen 9 november en 14 december 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 apero en de drank. 
Zorgt u 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 verschijnen in 
Act’3.
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OP VAKANTIE  MET GILBERTE  Gratis

Vrijdagen 9 november en 14 december van 14u tot 16u

Gilberte, onze globetrotter, laat je haar reizen leiden alsof je erbij bent! 
Projectie	van	films	en	foto’s,	uitwisseling	van	goede	plannen	...	je	zult	
geen spijt krijgen van de reis !

09/11 Griekenland

Rondleiding In het antieke Griekenland: Athene en Delphi vormen van 
de VIe tot de IVe eeuw v.C. het echte centrum en symbool van de 
eenheid van de Griekse wereld. Ferry naar Patras en Olympia, de wieg 
van de Olympische Spelen. Mycene, tussen de best bewaarde 
overblijfselen van de oude cultuur. Het stadje Nauplion en Epidaurus 
met zijn wereldberoemde heiligdom van Asklepios waarin geneeskun-
de via dromen beoefend werd. U vindt er verschillende openbare 
gebouwen waaronder een grote tempel gebouwd aan het begin van 
de IVe eeuw v.C.  Het theater van Epidaurus is het best bewaard. Het 
geldt als het meest volledige antieke Griekse theater en bevindt zich 
werkelijk in een uitstekende staat. De akoestiek van het theater van 
Epidaurus is werkelijk wereldberoemd. Oversteken van het kanaal van 
Korinthe en terug naar Athene.
 

14/12 Wenen en Praag, twee van de mooiste steden van Europa. 

Vertrek vanuit Luik naar Wenen richting Salzburg, Melk, aankomst in 
Wenen. De Hofburg en de geest van Sissi, de oude n de moderne 
stad met art nouveau, Schönbrunn, Hellingenkreuz, concert in de 
Hofbrug. Terug naar Luik.

Praag en Tsjechië, de wijk van de burcht, de oude stad, de Joodse wijk 
en	het	kerkhof,	de	kerken,	kasteel	Konopiště,	zigeuneravond.	
Mariënbad, stad van kuuroorden en art-nouveauhuizen. 

GILBERTE 
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REISVERHALEN VAN WILLY Gratis
Namibië, grote woestijn, Ark van Noach en  
etnische mengelmoes

Dinsdag 13 november om 14u

Immens, ongerept, mineraal, Namibië lijkt soms een eindeloze woestijn 
boven Zuid-Afrika waar het lang een provincie van was. Toch vormen de 
1,7 miljoen mannen en vrouwen een echt land, rijk aan een unieke men-
gelmoes en met een boeiend verleden dat in de eerste voetsporen van 
de mensheid treedt.
Namibië heeft een bijzondere charme vol onverwachte ontmoetingen. 
Achter het ruwe stenen landschap en het zand ligt een verbazende en 
weelderige natuur verborgen.

WILLY
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MALTA  

Dinsdag 18 december om 14u

Men spreekt Arabisch, eet Italiaans en rijdt links ... 

Waar? In Malta!
Al duizenden jaren lang weet dit eilandje iedereen te verleiden. Het is er 
niet zonder slag of stoot in geslaagd om zijn eigen identiteit te ontwik-
kelen, zijn onafhankelijkheid op te eisen en deel uit te maken van de 
Europese Unie. Een schitterend parcours!
Myriam laat u de geschiedenis herbeleven met documenten en zowel 
oude als recente foto’s.

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

MYRIAM
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CAFÉ PHILO  Gratis

Noteer alvast in uw agenda!

 

 

Het café Philo neemt zijn intrek in het S Punt Van Artevelde. Deze 
workshop is voor iedereen toegankelijk en elke deelnemer kan zijn 
mening	geven	over	een	filosofische	vraag.	Het	is	een	plek	om	ideeën	
en gedachten uit te wisselen en gesprekken te voeren rond een 
filosofisch	thema.	Het	debat	wordt	opgeluisterd	door	een	beroepsfilo-
soof rond een onderwerp dat door de deelnemers is voorgesteld. 

Geïnteresseerd?  
Schrijf u in bij de dienst Senioren

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

JUBELPARK
S PUNT JUBELPARK
Jubelpark te 1000 Brussel (naast de moskee)

Maandag tot vrijdag van 13u tot 16u

GEZELSCHAPSSPELLETJES Gratis

Zin om te spelen? Wij ook ! Schaken, dammen of andere gezelschaps-
spellen staan van 13u tot 16u ter uwer beschikking. Alleen of op zoek 
naar een ruimte waar u met vrienden kunt spelen ? Stap gerust binnen!

KUNSTATELIER Gratis  

Elke woensdag vanaf 12u

Martine helpt en gidst u bij al uw artistieke creaties. 
Schilderen, tekenen, beeldhouwkunst: dankzij haar 
adviezen brengt u uw kunst naar nieuwe hoogtes. 
Dit is ook een gelegenheid om op rustige wijze 
andere rijzende artiesten te ontmoeten

GOSPELKOOR Gratis

Woensdagen 7 november en  5, 12 december 
van 14u30 tot 16u

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

HET BRUIST IN DE S PUNTEN 
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NOVEMBER
DATUM UUR TITEL PLAATS BLZ. €

Ma 5 10u -16u Telefonische en fysieke inschrijvingen  Van Artevelde 2

Ma 5 13u NEW Initiatie improvisatie  Eliane Rotonde 58 32

Ma 5 14u Naaiatelier Micheline Van Artevelde 18

Di 6 8u30
Mummies in Brugge, XPO Picasso en  
Warhol - Petits Débrouillards

Peter Benoîtplein 48 30-45€

Di 6 12u30 Auberge espagnole Andrea Rotonde 58 32

Di 6 14u SeniorCiné Marion-Myriam-Jean-Louis Aventure 38 5 €

Di 6 13u30 Creatieve workshop Van Artevelde 19 2 55+ / 3€

Wo 7 12u30 Artistieke workshop Jubelpark 25

Wo 7 14u Cyber Club Sallum Rotonde 58 32

Wo 7 14u
De creaties van de Rotonde  Chantal  
(zie	4	data	blz	33)

Rotonde 58 33

Wo 7 14u30 Gospelkoor Jubelpark 25

Do 8 13u Rotondespelletjes Eliane Rotonde 58 33

Do 8 13u30 Cyberstart Louiza 14

Do 8 16u Happy+Ke Halloween Lips 13 3 €

Vrij 9 12u Geheimen van een chef Van Artevelde 20

Vrij 9 14u Op vakantie met Gilberte - Griekenland Van Artevelde 21

Vrij 9 14u Cyber Club Sallum Rotonde 58 32

Vrij 9 14u NEW Discussiegroep Pierrette Rotonde 58 36

Ma 12 13u Juwelen	maken	Marie-Colette	(zie	4	data	blz	28) Leopold 28 3 55+

Di 13 8u Bezoek aan het buitengewone Wallonië Myriam Bockstael 49 11-16€

Di 13 8u30 Koninklijk Museum Mariemont - Petits Débrouillards Peter Benoîtplein 50 14-24€

Di 13 14u Reisverhalen van Willy - Namibië Van Artevelde 22

Di 13 14u Cyber Club Van Artevelde 18

Wo	14 14u Muzieknamiddag - Okra Leopold 31

Vrij 16 14u Cyber Club Leopold 29

Za 17 10u20 Museum voor Geneeskunde - Atomium Louise Campus Erasmus 41 9 €

Di 20 8u40 The World of Tim Burton Centraal Station 51 17-32€

Di 20 14u Cyber Club Van Artevelde 18

Di 20 14u Make-up is een Kunst (zie 2 data blz 15) Louiza 15 4	55+ / 5€

Di 20 14u Reisverhalen van Willy - Camino Primitivo Rotonde 58 35

Do 22 12u De Middagen van Vesalius Maguy - Ebola UMC Sint-Pieter 39

Do 22 14u Malta Myriam Rotonde 58 36

Do 22 13u30 Handverzorging Louiza 14 455+ / 5€

Vrij 23 14u Make-up is een Kunst (zie 2 data blz 17) Lips 17 455+ / 5€

Vrij 23 NEW De Rotondefeestjes Rotonde 58 34

Zo 25 14u Repair Café - Rotonde BXL Rotonde 58 37

Wo 28 14u	 Schrijfatelier Leopold 29 2 55+ / 3€

Do 29 14u30 Doodlopende straatjes van Brussel - Marion Centraal Station 42
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DECEMBER
DATUM UUR TITEL PLAATS BLZ. €

Ma 3 13u Juwelen maken Marie-Colette	(zie	4	data	blz	28) Leopold 28 3 55+

Ma 3 14u Naaiatelier Micheline Van Artevelde 18

Ma 3 13u NEW Initiatie improvisatie  Eliane Rotonde 58 32

Di	4 12u30 Auberge espagnole Andrea Rotonde 58 32

Di	4 14u SeniorCiné Marion-Myriam-Jean-Louis Aventure 38 5 €

Di	4 14u Cyber Club Van Artevelde 18

Di	4 14u Make-up is een Kunst (zie 2 data blz 15) Louiza 15 455+ / 5€

Wo 5 12u Artistieke workshop Jubelpark 25

Wo 5 14u Cyber Club Sallum Rotonde 58 32

Wo 5 14u De creaties van de Rotonde Chantal	(zie	4	data	blz	28) Rotonde 58 33

Wo 5 14u30 Gospelkoor Jubelpark 25

Do 6 13u Rotondespelletjes Eliane Rotonde 58 33

Do 6 13u30 Cyberstart Louiza 14

Vr 7 14u Cyber Club Sallum Rotonde 58 32

Vr 7 14u Make-up is een Kunst (zie 2 data blz 17) Lips 17 455+  / 5€

Vr 7 NEW De Rotondefeestjes Rotonde 58 34

Ma 10 14u	 Schrijfatelier Leopold 29 255+ / 3€

Di 11 8u30 Brouwerij Dubuisson en het Reuzenhuis in Ath Anne Bockstael 52 27-32€

Di 11 13u30 Creatieve workshop Van Artevelde 19 255+ / 3€

Wo 12 14u Filmnamiddag - Okra Leopold 31

Wo 12 16u Bezoek aan het Stadhuis van Brussel  Brigitte
Stadhuis van 
Brussel

43

Do 13 14u
Verhalen rond de kunstwerken in het stadhuis  
Brigitte

Stadhuis van 
Brussel

44

Vr	14 13u30 Handverzorging Leopold 30 4	55+ / 5€

Vr	14 12u Geheimen van een chef Van Artevelde 20

Vr	14 14u Op vakantie met Gilberte - Wenen en Praag Van Artevelde 21

Vr	14 14u NEW Discussiegroep Pierrette Rotonde 58 36

Za 15 14u30 La Revue des Galeries - Atomium Louise
Théâtre Royal des 
Galeries

45 24	€

Di 18 14u Malta Myriam Van Artevelde 23

Do 20 12u Les Copines d'abord Myriam 10

Vr 21 8u Kerstmarkt Valkenburg Bockstael 54 7-12€

Opgelet!Niet alle activiteiten staan in deze tabel vermeld. Ga naar de pagina’s van  
de S Punten voor meer info.

Activiteiten S Punten

 Activiteiten van de Dienst Senioren buiten S 
Punten   

Activiteiten van vrijwilligers

 Partners en Events



LEOPOLD 
S PUNT LEOPOLD 
Prins Leopoldsquare, 1020 Brussel

Maandag tot vrijdag van 13u tot 16u

JUWELEN MAKEN

1ste les gratis, nadien 3x 55+  /les 
Maandagen 12,19 november en 3, 17 december 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.

BUURTPENSIOEN  « LAKEN-LEOPOLD »    
Gratis

Elke dinsdag 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	
T.:	0490	49	48	05

ALZHEIMER CAFÉ  Gratis

Woensdagen 21 november en 19 december  van 14u tot 16u

Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplek in een niet-medische 
omgeving waar het accent op de gezelligheid gelegd wordt. Om vragen 
te stellen over het dagelijkse leven met Alzheimer en op een informele 
manier gesprekken te voeren. Ander streefdoel: het taboe en de 
eenzaamheid doorbreken die vaak met de ziekte gepaard gaan.

Wilt u weten wat de toekomst brengt en er met anderen over praten?

HET BRUIST IN DE S PUNTEN
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MARIE-
COLETTE

ELIANE
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SCHRIJFATELIER  2x 55+  of 3€          

Woensdag 28 november en maandag 10 december 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, 
ingevingen. Zonder veel poeha en ten dienste van de ander. Het leven 
op het podium, een podium dat tot leven komt. 

CYBERCLUB Gratis

Vrijdag 30 november van 13u30 tot 16u

Hebben uw kleinkinderen u de recentste 
gsm geschonken... gevuld met de 
nieuwste gadgets… voor u compleet 
Chinees? Geen nood! Met behulp van 
Rémi, zullen skype en surf geen 
geheimen meer voor u hebben. 
Aarzel niet, er zijn geen domme 
vragen.

29
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HET VIERUURTJE VAN LEO / VERJAARDAGEN (op afspraak) 

2x 55+  of 3€  

Kom en geniet van een moment van gezelligheid met Fatna voor 
pannenkoeken of andere gastronomische delicatessen en, waarom 
niet, maak van de gelegenheid gebruik om uw verjaardag te vieren.

HANDVERZORGING 4x 55+  of 5€       

Vrijdag 14 december van 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	paraffine-
masker, 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 » 



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

31

OKRA LAEKEN 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. Aarzel niet om 
aan hun activiteiten deel te nemen. Iedereen is 
welkom! 

MUZIEKNAMIDDAG Gratis    

Woensdag 14 november om 14u 

Ook dit jaar nodigen we accordeonist Raf 
uit voor een gezellige muzikale namid-
dag. Vlaamse en Franse hits wisselen 
mekaar af en iedereen heeft de kans om 
mee te zingen. Smeer je stembanden en 
kom uit volle borst meezingen. We heten 
u welkom vanaf 13.30 uur en starten er 
aan	om	14	uur.	

FILMNAMIDDAG SANTA & CIE (2017) 
Gratis

Woensdag 12 december om 14u

Het eind van het jaar nadert en alles loopt volledig in het honderd: de 
92.000 elfjes die de cadeautjes voor de kinderen maken, worden 
allemaal ziek. Op hetzelfde moment! Een forse tegenvaller voor de 
Kerstman, die gedwongen wordt om als de bliksem in actie te komen. 
Hij gaat op zoek naar bondgenoten om samen de magie van kerst te 
redden…	Start	om	14	uur
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ROTONDE 58
S PUNT ROTONDE 58 
Eeuwfeestlaan (Sint-Lambertusplein)
1020 Brussel

Alle dagen van 10u tot 12u en 13u tot 16u

INITIATIE IMPROVISATIE VOOR SENIOREN   
Gratis 

Elke maandag om 14u 

Aan de hand van echt gebeurde of denkbeeldige situaties en via een 
rollenspel helpt Eliane je om al het creatieve potentieel dat in jou schuilt 
aan te boren. 

Voor iedereen toegankelijk! Er is geen toneelervaring vereist, behalve 
heel veel zin hebben om je samen met anderen te amuseren Een ideale 
gelegenheid om je geheugen te trainen en zelfvertrouwen op te doen.

AUBERGE ESPAGNOLE Gratis

Elke dinsdag van 12u30 tot 16u

Heb je zin om een aangenaam moment door te 
brengen en mensen te ontmoeten aan tafel? 

Andrea nodigt je uit om deel te nemen aan 
haar “Auberge espagnole”. Het principe is 

eenvoudig: iedereen brengt iets mee om 
te eten of te drinken. Daarna gaan we 

met zijn allen aan tafel en genieten we 
van de gemoedelijke sfeer!  
Inschrijving verplicht

CYBERCLUB Gratis

Elke woensdag en vrijdag 
van 13u tot 16u  

Weet je niet hoe je jouw 
smartphone of tablet moet 

gebruiken? Sallum helpt je graag op 
weg.

ELIANE

ANDREA

SALLUM
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ROTONDESPELLETJES Gratis

Elke donderdag van 13u tot 16u

Kom alleen of met vrienden een namiddag gezelschapsspelletjes 
spelen bij een glas in een aangenaam kader, je wordt met plezier 
ontvangen door onze vrijwilligsters Claudie, Fernando of Patricia!

DE CREATIES VAN DE ROTONDE  2x 55+  of 3€   

Woensdag 7, 21 november en 5, 19 december om 14u

Chantal  laat je delen in haar kennis tijdens creatieve workshops  
die open staan voor iedereen:

07/11 : Initiatie T-shirt schilderen met 
bestaande sjablonen

Heb je zin om de sjabloontechniek uit te 
testen om je T-shirt te personaliseren? 
Chantal toont je hoe je jouw uniek 
kledingstuk kan maken!  Al wat je 
nodig hebt is een wit T-shirt dat je 
zelf meebrengt, kleur en een beetje 
verbeelding en klaar is kees! 
Materiaal is voorhanden.

21/11 : Sjablonen maken voor 
persoonlijke creaties (T-shirts, 
borden, enz.)

We leren je hoe je zelf sjablonen 
maakt om je verbeelding de vrije loop 
te laten. Met deze sjablonen geef je alles 
wat je wil een persoonlijke toets: je T-shirt, 
schilderijen, placemats, broeken, enz. 
Materiaal is voorhanden.

CLAUDIE FERNANDO PATRICIA

CHANTAL
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05/12 Initiatie: 3D-wenskaarten maken

Wil je graag leren hoe je mooie kaarten kan 
maken met boven elkaar liggende lagen 
die	 een	 schitterend	 3D-effect	 geven?	
Chantal leert het je me veel plezier. 
Materiaal is voorhanden.

19/12 Een beeldbord maken

Chantal toont je hoe je een subliem 
3D-schilderij	kan	maken	op	A4-formaat	

op basis van een onderwerp naar keuze. 
Laat je verrassen, je zal in de wolken zijn 

over het resultaat!  Materiaal is voorhanden. 
 

DE ROTONDEFEESTJES

Vrijdag 9, 30 november en 7 december om 14u   
    

Zin om een aangenaam moment te beleven? Anette nodigt u uit om 
muziek te komen luisteren en enkele danspasjes te zetten als u het voelt 
kriebelen! 
Doedelzakmuziek en andere instrumenten om een leuke sfeer te creëren 
en een gezellige babbel te slaan. 
Gratis toegang. Inschrijven gewenst

ANNETTENEW
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REISVERHALEN  Gratis

Willy Percy vertelt verder over zijn tocht naar Compostella.  

Le Camino primitivo
Dinsdag 20 november om 14u

Wandelplezier tussen de Asturische bergen aan de Galicische kust

Op de leeftijd van 71 jaar vertrekt Willy vanuit Oviedo, de hoofdstad van 
Asturië, in de voetsporen van de Asturische koning Alfonso II. Die koning 
vertrok in de 9e eeuw vanuit zijn hoofdstad naar de plaats waar het graf 
van de apostel Jakobus ontdekt was om er een heiligdom te bouwen.
Hij trekt door de Asturische bergen en langs een van oudste routes naar 
Compostella. Vervolgens gaat hij verder langs de mooie Atlantische kust, 
richting Cabo Fisterra, het meeste westelijke punt van Europa in Galicië, 
en Muia, twee mythische plekken die verbonden zijn aan de route naar 
Compostella.

WILLY
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MALTA 

Donderdag 22 november om 14u

Men spreekt Arabisch, eet Italiaans en rijdt links ... Waar? In Malta!
Al duizenden jaren lang weet dit eilandje iedereen te verleiden. Het is er 
niet zonder slag of stoot in geslaagd om zijn eigen identiteit te ontwikkelen, 
zijn onafhankelijkheid op te eisen en deel uit te maken van de Europese 
Unie. Een schitterend parcours!
Myriam laat u de geschiedenis herbeleven met documenten en zowel oude
als recente foto’s.

DISCUSSIEGROEP  Gratis

Vrijdag 9, 30 november en 14 december om 14u

Een groep waarin iedereen uitgenodigd is om zijn mening te komen 
geven over een sociaal thema dat door de deelnemers gekozen is.

Pierrette leidt het debat in goede banen en zorgt ervoor dat iedereen 
zijn zegje kan doen.

Voorbeelden van aangehaalde thema’s. Intergenerationele relaties, waar-
dig een eenzaam bestaan leven, het plezier om met anderen te delen. 

MYRIAM

PIERRETTE

NEW
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De	vereniging	Rotonde	Bxl	heeft	als	doel	om	de	wijk	Heizel-Sobieski-
Houba in Laken nieuw leven in te blazen. Door de ligging vlakbij onze 
Rotonde 58, was het logisch om samen te werken met de dienst 
Senioren. 

REPAIR CAFÉ 

Zondag 25 november van 14u tot 17h

Heb je een helpende hand nodig bij het herstellen van een voorwerp, 
een	elektrisch	toestel,	een	kledingstuk	of	een	fiets?	Loop	eens	binnen	
bij het Repair Café, vrijwillige herstellers zullen er hun tips en trucs met 
je delen. Heb je niets te repareren maar wil je wel helpen... dan ben je 
meer dan welkom!

S Punt Rotonde 58,  
Eeuwfeestlaan te 1020 Brussel

ROTONDE BXL – Ornella - 
oibba@hotmail.com

DE VRIENDEN VAN ROTONDE
ROTONDE BXL

ORNELLA
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LAAT ONS BRUSSELEN!   
SENIORCINÉ 

Dinsdag 6 november en 4 december om 14u

Het team van SeniorCiné biedt u op de eerste dinsdag van de maand een 
recente	film	op	de	affiche	van	bioscoop	Aventure.	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	blijven	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	
0477	79	36	56

Marion Schuberth:  
marionschub@gmail.com 
0474	76	96	14

Jean-Louis Van Handenhoven:  
0485	79	92	97

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

MARION MYRIAM JEAN-LOUIS 
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MAGUYDE MIDDAGEN VAN VESALIUS  
 Gratis

 
De Andreas Vesalius-vereniging organiseert 
sinds 2000 een reeks medische voordrachten 
‘voor het grote publiek’. Maguy vergezelt je 
met plezier en pikt er enkele interessante 
thema’s uit:

«Ebola, MersCoronarovirus, 
Tuberculose....Waarom worden ze 
ondersteund door UMC Sint-Pieter?»  

Mevrouw Françoise ANTOINE, 
Verpleegster Ziekenhuishygiëneteam

donderdag 22 november om 12u30

 
 
 
Auditorium P. Bastenie (forum), UMC Sint-Pieter, 322 
Hoogstraat, 1000 Brussel (tegenover parking) metrolijn 2, halte 
“Munthof”	of	“Hallepoort”,	Bus	De	Lijn	134,	136,	137,	365A	W-123	
halte	“Hallepoort”	Bus	27	en	48	halte	“Hallepoort”

Inschrijving facultatief - andrevesale_asbl@stpierre-bru.be
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LAAT ONS BRUSSELEN!   
SPEKTAKEL “ KEVIN EN TOM LEEB “

Vrijdag 2 november om 20u15

Afspraak in de theater-cabaretzaal le FOU-RIRE, voor de voorstelling 
«Kevin en Tom Leeb». Heeft Tom het talent van zijn vader (Michel Leeb)? 
Kom het zelf beoordelen tijdens deze originele en leuke voorstelling.

Het theater beschikt over de nodige faciliteiten voor personen met een 
beperkte mobiliteit.

Afspraak  in het Cabaret-Theater ‘Le Fou-rire’, 
Tweestationsstraat	124B	te	Anderlecht	-	Bus	78,	4de	halte	(“	twee	
Stations “)

23€ / persoon
Betaling na inschrijving op BE24 0001 1913 9238  
t.v.v. Lucienne MOHIN  

Info en inschrijvingen: 02 260 15 83 (in geval van afwezigheid, 
laat u een bericht achter)
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BEZOEK GENEESKUNDEMUSEUM

Zaterdag 17 november om 10u20

Neem een duik in de geschiedenis van de geneeskunst en laat u verleiden 
door tal van merkwaardige feiten waarvan het ene nog opmerkelijker is 
dan het andere.

Afspraak om 10u20 stipt – Geneeskundemuseum- 
Erasmuscampus, Faculteit plaats, Lenniksebaan 808 te 1070 
Anderlecht -Metro lijn 5 : Halte Erasme, bus De Lijn 141,142

9€ / persoon: Betaling na inschrijving op BE24 0001 1913 9238 
t.v.v. Lucienne MOHIN 

Info en inschrijvingen:  02  260 15 83 (in geval van afwezigheid, 
laat u een bericht achter)
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LAAT ONS BRUSSELEN!
DOODLOPENDE STRAATJES VAN  
BRUSSEL MET MARION Gratis 

Donderdag 29 november om 14u30

Net zoals de straatnamen vertellen de namen van die doodlopende 
straatjes de geschiedenis van Brussel. Tussen legende en geschiedenis 
stellen wij hier enkele plezante anecdotes voor die ons in het verleden 
doen reizen. Het bekendste straatje is waarschijnlijk dat van de Trouw-
heid. Niet alleen doordat het zeer toeristische Delirium zich daar bevindt 

waar men een 3000-tal biersoorten kan proeven, maar 
vooral omdat Jeanneke, de zus van Manneken, daar 

al sedert 30 jaar gehurkt zit te pissten.
In de doodlopende straatjes van Brussel 

schuilen ook de oudste stamené’s van de 
hoofdstad... Veel te ontdekken dus! 

 

Afspraak op de esplanade 
voor het Centraal Station  
(Kruispunt van Europa) om 
14u30,	uur	van	vertrek	van	onze	
wandeling!

Inschrijving na ontvangst van 
Act’3 (Beperkt aantal plaatsen)

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

MARION
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LAAT ONS BRUSSELEN!   
BEZOEK AAN HET BRUSSELS STADHUIS     

Woensdag 12 december om 16u

Het Brussels stadhuis is een meesterwerk van burgerlijke bouwkun-
de uit gotiek van de 15de eeuw. In de 18de eeuw werd achteraan een 
klassieke vleugel bijgebouwd. We bezoeken de ‘Galerie des Souver-
ains’,	de	Raadzaal,	de	Maximiliaan	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 (bezoek duurt 1u30)

Inschrijving na ontvangst van Act’3 (Beperkt aantal plaatsen)

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

BRIGITTE
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GROTE EN KLEINE VERHALEN ROND DE KUNSTWERKEN 
IN HET STADHUIS Gratis

Donderdag 13 december om  14u

Dit bezoek is bedoeld voor personen die het stadhuis aan de 
binnenkant kennen. De uitleg die gegeven wordt is niet zozeer een 
omschrijving van de kunstwerken maar een verhaal vol politieke, 
literaire, artistieke en folkloristische anekdotes over de personages en 
locaties die op de werken staan afgebeeld. Bovendien deelt onze gids 
ook herinneringen aan de rondleidingen die ze sinds 1972 in het 
stadhuis verzorgt. 

Afspraak aan het onthaal van 
het Brussels stadhuis, Grote 
Markt, 1000 Brussel
(bezoek duurt 1u30)

Inschrijving na ontvangst van 
Act’3 (Beperkt aantal plaatsen)

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



LAAT ONS BRUSSELEN!

LA REVUE IN HET THÉÂTRE DES GALERIES

Zaterdag 15 december om 14u30

Afspraak in het Téâtre des Galeries om de eindejaarsconference bij te 
wonen.

Twee uur vertier, praatjes, gebeurtenissen, Belgische humor ... Met 
bovendien een nieuwe regisseur met nieuwe opvattingen in 
voorstellingen die cabaret, dans en zang verenigen.

Afspraak om 14.30 uur stipt in het Théâtre des Galeries
Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen te 1000 Brussel 
Parking: schildknaapstraat 11, de Brouckèreplein 1,  
Grasmarkt	104.

Metro: lijnen 1- 5 : halte De Brouckère of Centraal station 
Trams: 94-92-51-3-4/	bus	71-48-95	:	halte	De	Brouckère

24€ / persooon.  Betaling na inschrijving op  
BE24 0001 1913 9238 t.v.v. Lucienne MOHIN  

Info en inschrijvingen: 02 260 15 83  
(in geval van afwezigheid, laat u een bericht achter)

45
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Dienst Senioren • 02 274 13 00
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WE BLIJVEN IN VORM!
DE SPORTCHEQUES

Voor de derde keer hebben het College van Burgemeester en 
Schepenen van de Stad Brussel besloten sportcheques ter beschikking 
te stellen van 55+’ers, opnieuw zonder bijkomende 
inkomstenvoorwaarden.

Voorwaarden :
55+’er zijn
Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel  
(1000, 1020, 1120, 1130)
Ingeschreven	zijn	bij	een	sportclub,	die	aangesloten	is	bij	Sodexo.

Om te kunnen profiteren van een sportcheque van maximum € 100,- kom 
je naar ons Dienst Senioren, Van Helmontstraat 32 te 1000 Brussel, alleen 
op dinsdagen en donderdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 16u met: 

• Je identiteitskaart
• Het ad hoc formulier, ingevuld door je sportclub (te verkrijgen in onze 

S Punten of via een mail aan onze dienst)
• Bewijs van betaling aan je sportclub

De cheques zijn geldig tot september 2019, ze zijn naamsgebonden en 
dienen persoonlijk afgehaald te worden tussen september 2018 en eind 
mei 2019  en zijn geldig tot september 2019.
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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 11u tot 12u 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
15u40	tot	
16u40

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
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REIZEN - BEWEGEN
« MUMMIES IN BRUGES », XPO PICASSO EN WARHOL

Dinsdag 6 november om 8u30

Les Petits Débrouillards, in samenwerking met Les Amis de la Nature 
van Laken, nemen u mee naar het XPO Center Brugge voor een dag vol 
ontdekkingen en drie verschillende en uitzonderlijke tentoonstellingen:

De tijdelijke tentoonstelling «Mummies» gaat dieper in op de begrafe-
nisrituelen van het Oude Egypte: 200 voorwerpen en negen menselijke 
en dierlijke mummies van meer dan 2000 jaar geleden liggen voor de 
bezoekers opgebaard.

XPO Picasso presenteert 300 werken van Picasso uit de periode tussen 
1930 en 1970, aangevuld met uitzonderlijke keramiek.

Er zijn voor deze twee tentoonstellingen rondleidingen voorzien voor 
maximum	15	personen,	de	ene	‘s	ochtends	om	10.15	uur	en	de	andere	
om	14.00	uur.

Een derde tentoonstelling kan vrij bezocht worden: Andy Warhol en de 
geboorte van de popart.

Afspraak om 8u30 op Peter Benoîtplein (achter Sint Pieter en 
Pauwels kerk) halte bussen 53 en 47 – terugkeer voorzien rond 18u

30€- 45€ met lunch van de dag . Na inschrijving, storten op rekening-
nummer N° BE30001296571011 van  Petits Débrouillards

Inschrijving bij des Petits Débrouillards 0476	50	20	49	of	 
malengreaunicole@gmail.com. Vergeet zeker niet om u telefonisch 
op voorhand in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt!
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REIZEN - BEWEGEN
BEZOEK AAN HET BUITENGEWONE WALLONIË … 

Dinsdag 13 november om  8u

Myriam zet haar ontdekkingstocht door Wallonië voort 
en neemt u ditmaal mee naar een prachtig pareltje 
in Hermalle, onder Hoei. U krijgt de kans om een 
bezoekje te brengen aan twee musea in een site 
uit de XVIIIe eeuw: de Ferme Castrale.
 
Van het eerste museum krijgt u misschien wel 
het water in de mond. U trekt namelijk naar 
het Musée de la Gourmandise, met unieke 
voorwerpen uit de gastronomie, recepten, 
anekdotes, ...
 
Het tweede museum is al even verbazend 
en laat u via opmerkelijke voorwerpen ken-
nismaken met de geschiedenis van de post .
 
Tussen de twee musea kunt u in de taverne 
met open haard terecht om te proeven van de 
lokale specialiteiten of recepten uit de Ve tot de 
XIXe eeuw.

Telefoonnummer in geval van een last-minutepro-
bleem: 0473 73 22 35                                                                        

Afspraak om 8u aan het Emile Bockstaelplein 
( terugkeer voorzien rond 18u)
 
11 € voor de 2 rondleidingen ( prijs van de maaltijd niet inbegrepen ) 
16€ voor niet-Brusselaars

Na inschrijving, storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 2575  
met mededeling «naam + voornaam + castrale_BXL _ 11» Of  
«naam + voornaam + castrale _NBXL_16» 

Inschrijving vanaf 5 november

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

MYRIAM
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REIZEN - BEWEGEN
“IN DE TIJD VAN GALENUS, DE PRINS VAN DE  
GENEESKUNDE“ IN HET MUSEUM VAN MARIEMONT 

Dinsdag 13 november om 8u30

Les Petits Débrouillards, in samenwerking met Les Amis de la Nature van 
Laken, nodigen u uit op deze tentoonstelling die medische, farmacologi-
sche en sanitaire gebruiken uit het Romeinse tijdperk in de eerste eeuwen 
voor Christus omschrijft. 
Galenus, een Griekse arts, heeft in zijn leven veel gereisd en door hem 
te	volgen	ontdekt	u	een	geografisch	en	sociologisch	parcours	rond	de	
Middellandse Zee. 
Namiddag kunt u deelnemen aan een rondleiding langs de beroemde 
beelden van het park van Mariemont of een bezoekje brengen aan de 
tijdelijke tentoonstelling.   

Afspraak om 8u30 op Peter Benoîtplein (achter 
Sint-Pieters- en Sint-Pauwelskerk) halte bussen 
53 en 47 – terugkeer voorzien rond 18u

24€ met maaltijd (plat du jour à la (dag-
schotel in de Brasserie La Terrasse te 
Mariemont)	/	€	14	zonder	maaltijd	
(picknick mogelijk als u een drankje 
neemt).
U dient bij het inschrijven te beslissen 
zodat de chef-kok zich kan organiseren 
in functie van de groep.

Inschrijving bij des Petits Débrouillards 
0476 50 20 49 of malengreaunicole@gmail.
com. Vergeet zeker niet om u telefonisch op 
voorhand in te schrijven want de plaatsen zijn 
beperkt!

MYRIAM
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REIZEN - BEWEGEN
THE WORLD OF TIM BURTON

Dinsdag 20 november om 8u40

Tim Burton, regisseur maar ook tekenaar en producent is internationaal 
bekend met klassiekers als «Edward Scissorhands», «The Nightmare 
Before Christmas» of «Charlie and the Chocolate Factory».
De tentoonstelling «The World of Tim Burton», toont tekeningen, schil-
derijen,	foto’s,	poppetjes,	films	en	beeldinstallaties.
Kom samen met ons op een namiddag de personages en de wereld van 
Tim Burton ontdekken en verdiep u in de originele hersenkronkels van 
de artiest.

Afspraak om 08.40 uur in het station Brussel-Centraal, voor de 
loketten, waar we de treintickets zullen afhalen. (vertrek van de 
trein om 09.16 uur - Terugkeer voorzien rond 18.30 uur)

17€ zonder maaltijd (inkom+ rondleiding)/ 32€ met maaltijd in 
de brasserie van het museum.  
Bus- en treinritten niet inbegrepen     

Na inschrijving, storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 
2575  met mededeling «naam + voornaam + Burton_ 17 of 32 »

Begin van het bezoek :	14u30	(duur	+/-	1h30)	
Inschrijving vanaf 5 november  
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REIZEN - BEWEGEN
BEZOEK AAN BROUWERIJ DUBUISSON 
EN HET REUZENHUIS IN ATH

Dinsdag 11 december om 8u30

In het hart van Picardisch Wallonië maakt u kennis met de oudste en 
meest authentieke familiebrouwerij van Wallonië! Brouwerij Dubuisson 
werd in 1769 opgericht en onthult u enkele geheimen voor een lang en 
welvarend leven. Laat u begeleiden langs eeuwenlange vakkennis en 
ontdek met eigen ogen hoe het bier gebrouwen, gegist, bewaard en op 
flessen	getrokken	wordt.	U	zult	zien	dat	het	brouwen	en	bottelen	van	onze	
bieren een proces vol passie is …
Na een proeverij geniet u van een bordje met «lekkernijen van het land» 
zoals	paté	met	Bush,	verfijnde	kaas	met	Bush,	worst	met	Bush,	Italiaanse	
ham en beenham, salade en rauwkost en een ovengebakken aardappel.

In de namiddag brengen we een bezoekje aan het Reuzenhuis waar er het 
hele jaar door een feestelijke sfeer heerst. Dit museum, ondergebracht 
in een herenhuis in Louis XV-stijl neemt de bezoeker mee op een mee-
slepende reis door reuzenland. Alle zintuigen worden tijdens dit unieke 
bezoek geprikkeld. Zo kunt u zien hoe een reus gemaakt wordt, hoe hij 
op verschillende manieren gedragen wordt en hoe de feestcultuur van 
generatie op generatie doorgegeven wordt ...

Afspraak om 8u30 aan het Emile Bockstaelplein ( terugkeer 
voorzien rond 18u30)
Bezoek van de brouwerij (met degustatie) + Bordje met lekker-
nijen van het land + Bezoek aan het Reuzenhuis: 27€ BXL 
– 32€ NON BXL

Na inschrijving, storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 
2575  met mededeling «naam + voornaam + Dubuisson_BXL _ 
27»  Of «naam + voornaam + Dubuisson _NBXL_32 »

Inschrijving vanaf 5 november

ANNE
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REIZEN - BEWEGEN
KERSTMARKT « FLUWEELENGROT VALKENBURG »  
Vendredi 21 decembre om 8u

Dit jaar brengen we samen met u een bezoek aan een kerstmarkt in een 
grot in Valkenburg, een stadje in Nederland.
U vindt er een vijftigtal kraampjes met lokale en ambachtelijke producten 
zodat u er perfect al uw eindejaarscadeaus kunt vinden. Bovendien is deze 
markt meer dan zomaar een kerstmarkt. De muurschilderingen, beelden 
en kapel uit de 18e eeuw zijn werkelijk adembenemend!
Alles is aanwezig om een gezellig moment te beleven en een lekker hapje 
te eten in een leuke kerstsfeer.

Afspraak om 8u aan het Emile Bockstaelplein 
(terugkeer voorzien rond 18u30)

7€ voor Brusselaars, 12€ voor niet-Brusselaars 
Na inschrijving, storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 
2575 met mededeling «naam + voornaam + Noel_BXL _ 7»  Of 
«naam + voornaam + Noel _NBXL_12 »

Inschrijving vanaf 5 november   
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DE RAAD VAN SENIOR HELP

Slapen is voor elk van ons cruciaal om ons lichaam terug op krachten te 
laten komen. Kenmerken van slapeloosheid zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, 
gevoeligheid, concentratieproblemen, verminderd zicht, ...

Slapeloosheid voorkomen:
• Enkele minuten buiten ontspannen voor het slapengaan
• Licht eten: vers fruit en verse groenten
• Minstens 15 minuten voor het slapengaan de televisie, radio en com-

puter uitzetten
• Neem een warm bad met rustgevende geuren (kamille en lavendel)
• De ideale avondactiviteiten zijn lezen en naar muziek luisteren
• Volgende planten helpen om in slaap te vallen: 

 l meidoornblad en -bloesem (crataegus)
 l valeriaanwortel
 l passiebloem en passiebloemblad 

Maak met deze planten elke avond een kruidenthee. Leg 10 min in kokend 
water. Koop de planten bij een erkende kruidkundige en bestel ze vooral 
niet via het internet.

“Fijne nachtrust“

Myriam voor Senior Help.
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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


