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Senioren in en rond Brussel,

De feestdrukte is nog lang niet voorbij maar wij willen jou nu al een gelukkig, 

gezond en actief 2019 toewensen! En ook in het nieuwe jaar staat vast: we 

denken aan jullie en proberen nóg meer tegemoet te komen aan jouw wensen 

en behoeftes. Op het programma staan alvast -naast onze vertrouwde toppers- 

ook pareltjes van nieuwe activiteiten: Qi Gong, Theater in de S Punten, Verhalen 

verzinnen…

Bijna niks hiervan was mogelijk geweest zonder ons fantastisch team van 

senioren-vrijwilligers. We bieden excursies in en buiten Brussel aan en onze S 

Punten draaien op volle toeren, getuige de ACT’3 die voor je ligt. Wist je dat 60% 

van de ACT'3-activiteiten voor rekening is van onze vrijwilligers?

Bovendien hebben we ook 3 volledig autonome vrijwilligersgroepen: de 

Adviesraad voor Senioren zorgt ervoor dat jouw belangen steeds op de politie-

ke agenda blijven staan, de vrijwilligers van Senior Help bieden eerste hulp 

tijdens excursies, en voor een klusje kun je bij Buurtpensioen terecht.

Dat verdient een welgemeende DANK U!

Dit neemt natuurlijk niet weg dat we steeds weer op zoek zijn naar helpende 

handen. We dromen nog over veel nieuwe projecten waarbij ieders expertise 

kan van pas komen.

Misschien jouw goede voornemen voor het nieuwe jaar? 

Dienst Senioren van de Stad Brussel
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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

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:
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ONZE S PUNTEN TER BESCHIKKING 
VAN UW VERENIGING
Bent u als lid van een vereniging op zoek naar een locatie in de buurt 
om te vergaderen en activiteiten voor sociale cohesie te organiseren?

Voortaan kan u op weekdagen 's ochtends gebruikmaken van onze  
S Punten.

Zin om een van onze S Punten te gebruiken en/ 
of samen te werken met onze dienst? 

Contacteer ons voor meer informatie over wat de Dienst Senioren u te 
bieden heeft!

TOT UW DIENST

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



6

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 7 januari kan u een mailtje sturen. Die worden vanaf de 
inschrijvingsdatum in chronologische volgorde beantwoord 

2  Vanaf 7 januari 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 met 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 zich inschreef. 

PICTOGRAMMEN EN LEGENDA

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+
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ccs-avs@brucity.be – 02 279 34 95

Adviesraad van de Senioren van de Stad Brussel
Ik engageer mij!

De Adviesraad van de Senioren van de Stad Brussel is een adviesorgaan 
erkend door de Gemeenteraad en gecreëerd in 1985.

Ze bestaat uit personen vanaf 55 jaar die behoeften en specifieke belan-
gen van senioren (veiligheid, openbaar vervoer, huisvesting, rusthuizen, …) 
bestuderen en ze maakt deze elementen kenbaar bij het College.
Ze kan ook haar advies uit over elk punt dat haar voorgelegd wordt door 
het College, en/of de Gemeenteraad.

Wil je je steentje bijdragen en mee het welzijn van de Brusselse senioren 
bevorderen? Neem contact met ons op, we zijn blij om nieuwe leden te 
verwelkomen.

Wil je je steentje bijdragen en mee het welzijn van de Brusselse senioren 
bevorderen? Neem contact met ons op, we zijn blij om nieuwe leden te 
verwelkomen.

AVS



9

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

VIER UW WENSEN
Donderdag 24 januari om 14u

Het voltallige team van de Dienst Senioren wil u een schitterend jaar 
toewensen! 
Laat ons 2019 gezellig inzetten met muziek, hapjes en een glaasje bub-
bels. 

Kom met ons klinken op het nieuwe jaar! Afspraak in S Punt Lips op 
donderdag 24 januari. 

We zijn er zeker van dat dit opnieuw een bewogen jaar vol lachsalvo's 
wordt.

S Punt Lips 
Gravin van Vlaanderenstraat  4  
te 1020 Brussel

Gratis – inschrijving 
verplicht 

EVENEMENT/NIEUWS
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MIJMEREN OVER HET LOT

SPROOKJESVOORSTELLING
Zaterdag 23 februari om 14u30 of 19u

De lokale Ligue des Familles-afdeling in Neder-Over-Heembeek/Laken 
verwelkomt u - dankzij de financiële steun van de Trofee voor maat-
schappelijke verdienste van de Stad Brussel - graag op een sprookjes-
voorstelling die werd opgebouwd rond fragmenten uit het leven van 
Brusselse senioren en bewoners van Residentie Serenity, gebundeld 
door de vertelsters Marie-Rose Meyman en Aline Fernande.

De voorstelling van 14.30 uur wordt gevolgd door een vieruurtje. Die 
van 19 uur wordt voorafgegaan door een aperitief, aangeboden door 
het rust- en verzorgingstehuis.

Serenity Residence, Gustaaf Demanetstraat 77 te 1020 Laken.
Tram 3,7, 19: halte De Wand  

5 € te storten op rekeningnummer BE 04 06825 1899 731 van 
“Ligue des Familles”.

Bijkomende inlichtingen en inschrijvingen bij Nicole 
Malengreau 0476/502049 of malengreaunicole@gmail.com

ACTU
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"HOE U JEUGDIG EN GEZOND VOELEN, 
ONGEACHT UW LEEFTIJD?"
DOOR PROFESSOR JACQUES BROTCHI

Donderdag 31 januari om 17u45

 
Professor Jacques Brotchi - neurochirurg en senator, overtuigd humanist 
en lid van de Académie royale de médecine de Belgique - zal al uw 
vragen rond dit actueel thema beantwoorden.
De lezing is een organisatie van de vzw Atomium-Louiza in samenwer-
king met FEDIPLUS, dat opkomt voor de rechten van huidige en toe-
komstige gepensioneerden in heel België..

FEDIPLUS, 8e verdieping, Belliardstraat 20 te 1000 Brussel. 
Metrolijnen 2 en 6 halte Troon

6€ / 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)
2 274 13 00
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VOOR ALLE LEEFTIJDEN

DE WERELD BETER LEREN KENNEN

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 Dienst Senioren haar abonne-
ment 2018-2019 voor aan gunsttarief.

OP HET PROGRAMMA:

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 €
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HET BRUIST IN DE S PUNTEN

LOUIZA
S PUNT LOUIZA
Louizalaan 240, 1000 Brussel

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

SENIORONLINE DEMO: IEDEREEN DIGITAAL! Gratis
Woensdag 15 en 29 januari, 12 en 26 februari 2019 om 10u.

Maak kennis met de online dienstverlening van de stad.
Hoe maak ik een Facebookprofiel aan? Waar vind ik snel een activiteit 
voor dit weekend? En hoe maak ik online een afspraak met de stads-
diensten? Ons SeniorOnline- platform bundelt alle handige online 
diensten voor jou. Mis de digitale trein niet en schrijf je in voor een van 
onze demo’s.
ID en PIN zijn vereist om deel te nemen aan deze training.

Inschrijving verplicht ! Uw identiteitskaart en PIN-code zijn nodig 
om deel te nemen aan deze vorming.

INFOSESSIE INBRAAKPREVENTIE  Gratis

Woensdag 16 januari om 14u

Inbraken voorkomen? Het kan!
Samen met vzw Bravvo denken we na 
over tips en tricks die iedereen makke-
lijk kan toepassen en die rekening 
houden met ieders budget en 
situatie. 
Wanneer slaan dieven het liefst 
toe? En wat is hun favoriete buit? 
U komt het allemaal te weten 
tijdens de infosessie.
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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 en een team van vrijwilligers helpen je elke 
donderdagmiddag 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 keer 
opnieuw in te schrijven voor deze activiteit.

MAKE-UP IS EEN KUNST   4 x 55+  of 5€

Woensdag 30 januari om 14u 

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-uptasje mee te brengen? Zo 
kunnen we vertrekken van wat u al kent en samen bepalen hoe we uw 
make-uproutine kunnen aanvullen.
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Dienst Senioren • 02 274 13 00
senioren@brucity.be

HANDVERZORGING 4 x 55+  of 5€

Donderdag 21 februari 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 » 

 



1616

LIPS
S PUNT LIPS
Gravin van Vlaanderenstraat 4, 1020 Brussel 
De eerste 2 woensdagen van de maand en elke donderdag en 
vrijdag van 8u30 tot 16u

DIEFSTALPREVENTIE OP STRAAT Gratis
Woensdag 6 februari om 14u

Zakkenrollers te slim af zijn? Het kan!
Begrijp hoe ze te werk gaan, zodat u zich de juiste reflexen eigen kan 
maken en risicosituaties kan voorkomen.
Samen met vzw Bravvo denken we na over tips en tricks die u in uw 
dagelijks leven kan toepassen om uw veiligheidsgevoel op straat te 
verhogen. 

HET BRUIST IN DE S PUNTEN !
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QI GONG Gratis 

Donderdagen 17, 31 januari en  
14,28 februari van 15u tot 16u

QI GONG is een traditionele Chinese visie op gezondheid en welzijn 
die lichaam en geest op elkaar afstemt via bewuste ademhalingstech-
nieken en inzichten over ons lichaam in rust en in beweging.
Wie de technieken regelmatig hanteert, ontspant makkelijker, houdt 
de gewrichten soepel, stimuleert de bloedsomloop en de concentra-
tie en vermindert pijn ten gevolge van spierspanning of een slechte 
houding.
In een eerste fase worden alle lichaamsdelen opgewarmd. Daarna 
volgen een aantal rekoefeningen, draaibewegingen 
en relaxatie.

Al wie naar een betere levenskwali-
teit streeft, kan hieraan 
deelnemen.

N.B.: Minder mobiele 
mensen zijn eveneens 
welkom. Zij kunnen 
tijdens de oefeningen 
op een stoel zitten.

NEW

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

ELENA
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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 zaken te regelen... Je wordt 
er begeleid door Yasmine, Jennifer of Kristel, die je graag verder helpen 
met al je vragen.

GEZELSCHAPSSPELLETJES Gratis 
Alle vrijdagen van 13u30 tot 15u30

Zin om te spelen ? Wij ook ! Schaken, dammen of andere gezelschaps-
spelen staan heel de namiddag te uwer beschikking.  
Alleen of op zoek naar een ruimte waar u met vrienden kunt spelen ? 
Stap gerust binnen!
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MAKE-UP IS EEN KUNST    4 x 55+  of 5€

Vrijdag 22 februari 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-uptasje mee te brengen? Zo 
kunnen we vertrekken van wat u al kent en samen bepalen hoe we uw 
make-uproutine kunnen aanvullen.

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
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VAN ARTEVELDE 

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

NAAIATELIER Gratis

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 8,22 januari en 5,19,26 februari van 14u tot 16u

Hebben uw kleinkinderen u de nieuwste gsm cadeau gedaan... met de 
nieuwste gadgets… waar u niet mee overweg denkt te kunnen? Geen 
nood! Met behulp van onze medewerkster, zullen skypen en nuttig of 
nutteloos surfen 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/ 493 920.

HET BRUIST IN DE S PUNTEN !

MICHELINE

MARTINE
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GEHEIMEN VAN EEN CHEF – GASTENTAFELS  Gratis

Vrijdagen 11 januari en 8 februari van 12u tot 14u

Deel uw favoriete, huisbereide gerechten en geniet van andere 
gerechten uit verschillende regio’s of hoeken van de wereld! Kan u uw 
gerecht zodanig bereiden dat het quasi uw eigen gerecht is? 
 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 hapjes en de drank. Zorg liefst voor een koud gerechtje 
maar wenst u toch een schotel op te warmen, dat kan dit ook!

De 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.

Dienst Senioren • 02 274 13 00
senioren@brucity.be
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OP VAKANTIE  MET GILBERTE Gratis

Vrijdagen 11 januari en 8 februari van 14u tot 16u 

11/01 IRAN

De geschiedenis van Iran (of Perzië) omspant sinds de antieke 
beschavingen op de Iraanse hoogvlakten duizenden jaren. Teheran, 
het museum voor islamitische kunst en de vele kunstschatten, het 
eiland Hormuz, de specerijenroute, de 1ste kennismaking met de 
martelarentraditie van Hossein, Kerman, het pelgrimsoord met een 
moskee en een bazaar uit de 11de eeuw, Mahan, Shiraz, Naqsh-e 
Rustam, Ispahaan en Qom komen eveneens aan bod.

08/02 ANDALUSIË 

Typisch Andalusische hotelletjes, een kennismaking met het 
indrukwekkende Alhambra, Baeza, verblijf in een voormalige 
vrouwengevangenis ingericht in een haciënda te midden van een 
olijfgaard (olijfperserij en museum).

Córdoba en de Mezquita-kathedraal (vroeger een moskee), Sevilla, 
Alcázar, Ronda en witte dorpjes als Montejaque, met zijn ‘casitas’ 
(typische huisjes in onmogelijk smalle en slingerende straatjes).

8 dagen om de meest typische steden te ontdekken en kennis te 
maken met een groots verleden!

GILBERTE 
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CREATIEVE WORKSHOP “GEHEUGENSTEUN“  2 x 55+  of 3€

Dinsdagen 15 januari en 12 februari van 13u30 tot 16u

U vergeet uw afspraken omdat u ze neerschrijft op een blaadje papier 
dat u daarna uit het oog verliest? Het is een herkenbare situatie die 
ieder van ons ooit al eens meemaakte.
Wil u die papiertjes centraliseren en voorkomen dat ze vleugels 
krijgen? Kom dan zeker uw eigen geheugensteuntje maken! 
Met een fotokadertje, touw, kurken, een beetje kleur en een dosis 
verbeelding wordt de mooiste die van ú. 

Al het materiaal is voorhanden.

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
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VERHALEN VERZINNEN VOOR IEDEREEN!  
 Gratis

Vrijdag 18 januari om 14u

Wilt u genieten van gezellige momenten vol samenhorigheid met uw 
kleinkinderen? 
Dominique heeft 14 jaar ervaring als animator en leert u grappige ver-
haaltjes vertellen die vertrekken vanuit een eenvoudig woord. Let op: 
nadat u die technieken in de praktijk heeft toegepast, bestaat het risico 
dat sommige kinderen verslaafd worden aan uw verhaaltjes ...

HOREN HUWELIJK EN PROSTITUTIE IN  
HETZELFDE RIJTJE THUIS?  Gratis 

Maandag 21 januari om 14u

In sommige eeuwen en in bepaalde godsdiensten bestonden het huwelijk 
en prostitutie perfect naast elkaar. Tegenwoordig hanteren we een strikte 
visie op zeden en zijn seksuele relaties aan steeds meer normen onder-
worpen. Sommige worden zelfs gecriminaliseerd. Wij proberen er over 
te praten zonder enige vorm van taboe. 

ANNE

DOMINIQUENEW
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THEATER 
4 x 55+  of 5€

Donderdag 14 februari om 14u30

Twee Brusselse gezelschappen slaan de handen in elkaar en brengen 
een combinatie van poëzie en sprookjes. Van de meest klassieke tot 
de meest subversieve, van de meest sobere tot de meest erotische. 
Tussen weerstand en mooie woorden delen Les Dimanches du Conte 
en Thalie Envolée het podium. Pure verwennerij voor uw ogen en 
oren!

ALLE MOGELIJKHEDEN VAN UW  
FOTOTOESTEL BINNEN HANDBEREIK.  
Gratis

Vrijdag 22 februari om 14u

Dominique deelt tips en tricks met u, zo-
dat u het beste uit uw fototoestel kan 
halen. 

Breng gerust uw eigen toestel 
mee, zo kan hij u wellicht nóg 
beter adviseren.

DOMINIQUE

NEW

NEW

Dienst Senioren • 02 274 13 00
senioren@brucity.be
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JUBELPARK
S PUNT JUBELPARK
Jubelpark 4 te 1000 Brussel (naast de moskee)

Maandag tot vrijdag van 13u tot 16u 

GEZELSCHAPSSPELLETJES Gratis
Van maandag tot vrijdag van 13u tot 16u

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

BREIWORKSHOP  Gratis  

Elke dinsdag van 14u tot 16u 
(vanaf 5 februari)

Tijdens deze workshop 
leert u de kneepjes van 

het vak. Marie-Paule 
begeleidt u stap voor 
stap, zodat u kan ver-
trekken met een leu-
ke zelfgebreide 
sjaal. 
Breng gerust uw ei-
gen materiaal (wol 
en breinaalden) 
mee. Inschrijven 

verplicht

HET BRUIST IN DE S PUNTEN !
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KUNSTATELIER Gratis
Elke woensdag vanaf 12u

Martine helpt en begeleidt 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 
opkomende artiesten te ontmoeten 

GOSPELKOOR Gratis
Woensdagen 9 januari en  13 februari van 14u30 tot 16u

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

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



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 14,21 januari en 4,18 februari 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

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 +32(0)490 49 48 05

ALZHEIMER CAFÉ  Gratis

Woensdagen 16 januari en 20 februari van 14u tot 16u

Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplek in een niet-medische 
omgeving waar het accent op de gezelligheid gelegd wordt. Een 
moment om vragen te stellen over het dagelijkse leven met Alzheimer 
en op een informele manier te spreken. 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 VIERUURTJE VAN LEO / VERJAARDAGEN (OP 
AFSPRAAK)   2x 55+  of 3€

Woensdagen 23  januari en 27 februari van 14u tot 16u

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

HET BRUIST IN DE S PUNTEN !
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MARIE-
COLETTE

ELIANE



WORKSHOP SCHRIJVEN 2x 55+  of 3€          

Woensdag 30 januari en donderdag 14 februari van 14u tot 16u

Schrijft u graag? 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!

Inschrijving verplicht

CYBERCLUB Gratis

Vrijdag 8 februari van 13u30 tot 16u

Met behulp van Rémi, skype en surf je 
snel zonder problemen, doelgericht 
of gewoon voor de fun. Aarzel niet, er 
bestaan geen domme vragen.

HANDVERZORGING  
4x 55+  of 5€          

Vrijdag 25 januari 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 » 
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JANUARI
DATUM UUR TITEL PLAATS BLZ. €

Ma 7 10u -16u Telefonische en fysieke inschrijvingen  Van Artevelde 2

Ma 7 13u NEW Initiatie improvisatie  Eliane Rotonde 58 34

Ma 7 14u Naaiatelier Micheline Van Artevelde 20

Di 8 12u30 Auberge espagnole Andrea Rotonde 58 34

Di 8 14u SeniorCiné Marion-Myriam-Jean-Louis Aventure 38 5 €

Di 8 14u Cyber Club (zie p 20  5 data) Van Artevelde 20

Wo 9 14u30 Gospelkoor (zie p27 2 data) Jubelpark 27

Wo 9 14u Cyber Club Sallum (woensdagen en vrijdagen) Rotonde 58 34

Wo 9 14u Brussel, gefilmde stad - Okra Leopold 33

Do 10 13u Rotondespelletjes Claudie-Fernando-Patricia Rotonde 58 39

Do 10 13u30 Cyberstart (elke donderdag) Louiza 14

Vr 11 12u Geheimen van een chef Van Artevelde 21

Vr 11 14u Op vakantie met Gilberte - Iran Van Artevelde 22

Za 12 10u45 Bezoek Villa Lussato - Atomium Louise Villa Lussato 42 15

Zo 13 8u Adeps wandeling - Vrienden "Les Clémentines" AR Rive Gauche 43

Ma 14 13u Juwelen maken Marie-Colette (zie p 28  4 data) Leopold 28 3

Di 15 10u
NEW SeniorOnline Demo: Iedereen digitaal  
(zie p13  4 data) 

Louiza 13

Di 15 11u NEW Qi Cong Elena Rotonde 58 35

Di 15 13u30 Creatieve workshop - Geheugensteun Van Artevelde 23 2 55+ / 3€

Wo 16 13u30 Creatieve workshop (zie p 38 3 data) Rotonde 58 38 2 55+ / 3€

Wo 16 14u Infosessie inbraakpreventie  Louiza 13

Do 17 14u Bezoek  Maurice Carême Museum - Françoise Sint-Guido 44

Do 17 15u NEW Qi Cong Elena Lips 17

Vr 18 14u
NEW Verhalen verzinnen voor iedereen -  
Dominique

Van Artevelde 24

Za 19 10u45 Koninklijk Parktheater - Atomium Louise Koninklijk Parktheater  47 8 €

Ma 21 14u
Horen huwelijk en prostitutie in hetzelfde rijtje 
thuis?  Anne

Van Artevelde 24

Di 22 14u Reisverhalen Willy - Brussel naar Parijs Rotonde 58 36

Wo 23 14u Het vieruurtje van Leo  (zie p 28  2 data) Leopold 28  2 55+ /2,5€

Do 24 14u Vier uw wensen Lips 9

Vr 25 13u30 Handverzorging Leopold 29 4 55+  / 5€

Zo 27 14u Repair Café - Rotonde BXL Rotonde 58 40

Di 29 14u Van welke 'oude dag' dromen we?  Martine Rotonde 58 37

Wo 30 14u Make-up is een kunst  Louiza 15 4 55+ / 5€

Wo 30 14u Workshop schrijven  (ziep 29  2 data) Leopold 29 2 55+ / 3€

Wo 30 13u30 Uitzonderlijk museum! Train World Colette Schaarbeek station 45 15 €

Do 31 17u45
Hoe u jeugdig en gezond voelen... - Atomium 
Louise

Fediplus 11 6 €
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FEBRUARI
DATUM UUR TITEL PLAATS BLZ. €

Vr 1 14u Vinylnamiddag - Eliliane - Jean-Paul Leopold 32

Ma 4 13u NEW Initiatie improvisatie  Eliane Rotonde 58 34

Ma 4 14u Naaiatelier Micheline Van Artevelde 20

Di 5 8u30 Muzikaal bezoek - Luik Bockstael 54 15-41,50€

Di 5 11u NEW Qi Cong Elena Rotonde 58 35

Di 5 12u30 Auberge espagnole Andrea Rotonde 58 34

Di 5 14u NEW Breiworkshop Jubelpark 26

Wo 6 14u Diefstalpreventie op straat  Lips 16

Vr 8 13u Rotondespelletjes Claudie-Fernando-Patricia Rotonde 58 39

Vr 8 14u Op reis met Gilberte - Andalusië Van Artevelde 22

Wo 13 13u30 Pannenkoekennamiddag - OKRA Leopold 33

Wo 13 14u
Bezoek aan de kazerne van de Brusselse brandweer 
- Anne

Kazerne Helihaven 48

Do 14 14u30 NEW Theater Van Artevelde 25

Do 14 15u NEW Qi Cong Elena Lips 17

Vr 15 14u Revolutions: Records and rebels 1966-1970 ING Art Center 49 10 €

Di 19 14u30 Bezoek aan het Biermuseum  - Françoise Sint-Servaaskerk 50

Wo 20 14u Make-up is een kunst  Rotonde 58 39 4 55+ / 5€

Do 21 13u30 Handverzorging Louiza 30 4 55+  / 5€

Do 21 12u Middagen van Vesalius Maguy - De  Schildklier UMC Sint-Pieter 49

Vr 22 14u Make-up is een kunst  Lips 18 4 55+  / 5€

Vr 22 14u Alle mogelijkheden van uw fototoestel  - Dominique Van Artevelde 25

Za 23 10u30 Het gebrek aan evenwicht...  - Atomium Louise BECI 46 10 €

Za 23 14u/19u Mijmeren over het lot - Petits Débrouillards Residentie serenity 10 5 €

Zo24 14u Repair Café - Rotonde BXL Rotonde 58 40

Di 26 8u15  Remouchamps Bockstael 55 18-40€

Di 26 14u Reisverhalen Willy - Parijs tot Versailles Rotonde 58 40

Do 28 14u30 Natuurwandeling -  Marion Ter Meeren 51

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 de S Punten

Activiteiten vrijwilligers

Partners & Events



VINYLNAMIDDAG Gratis        

Vrijdag 1ste  februari om 14u 

Houdt u van nostalgie en verlangt u terug naar de tijd van vinyl op de 
draaitafel? Heeft u nog een verzameling, maar geen platenspeler 
meer? Breng uw oude LP's en singles mee voor een swingende 
namiddag met Jean-Paul en Eliliane. Franse chansons, rock, twist, 
slows: alle muziekstijlen zijn welkom! 

NEW ELILIANE JEAN-PAUL
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OKRA LAKEN IN S PUNT LEOPOLD!
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!       

BRUSSEL, GEFILMDE STAD Gratis    

Woensdag 9 januari om 14u 

Brussel onderging heel wat veranderingen in de twintigste eeuw. 
Tijdens “Brussel, gefilmde stad“ willen we u de meest markante 
momenten laten herbeleven. We starten in het Brussel van Jacques 
Brel ‘au temps où Bruxelles bruxellait’, de Belle Epoque. We maken 
kennis met het drukke Brussel van de jaren 20, herbeleven de bevrij-
ding van Brussel op 3 september 1944, de EXPO 58, de brand in de 
Innovation in 1967, allemaal markante gebeurtenissen in het Brussel 
van de twintigste eeuw. De ingrijpende jaren 50 en 60 kunnen natuur-
lijk ook niet achterwege blijven: de aanleg van de ‘jonction’ (de Noord-
Zuidverbinding), de aanleg van de (pre)metro en de stichting van het 
Manhattan aan de Zenne. Kortom een Brusselse 
middag vol nostalgie om niet te missen!
 
 
PANNENKOEKENNAMIDDAG 
Woensdag 13 februari om 13u30

Naar goede Vlaamse traditie bakken 
we begin februari pannenkoeken! 
Kom een lekkere pannenkoek eten 
tegen heel democratische prijzen. 
Van harte welkom!

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



HET BRUIST IN DE S PUNTEN!

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

Alle dagen van 13u tot 16u

INITIATIE IMPROVISATIE VOOR SENIOREN  Gratis

Elke maandag om 14u 

Aan de hand van waargebeurde 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, enkel 
heel veel zin 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



QI GONG Gratis        

Elke dinsdag vanaf 15 januari van 11u tot 12u

QI GONG is een traditionele Chinese visie op gezondheid en welzijn 
die lichaam en geest op elkaar afstemt via bewuste ademhalingstech-
nieken en inzichten over ons lichaam in rust en in beweging.

Wie de technieken regelmatig hanteert, ontspant makkelijker, houdt 
de gewrichten soepel, stimuleert de bloedsomloop en de concentra-
tie en vermindert pijn ten gevolge van spierspanning of een slechte 
houding.

In een eerste fase worden alle lichaamsdelen opgewarmd. Daarna 
volgen een aantal rekoefeningen, draaibewegingen en relaxatie.
Al wie naar een betere levenskwaliteit streeft, kan hieraan deelnemen.

N.B.: Minder mobiele mensen zijn 
eveneens welkom. Zij kunnen 
tijdens de oefeningen op een 
stoel zitten.

ELENANEW
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REISVERHALEN: MONT SAINT-MICHEL –  
DEEL 1  Gratis  
Dinsdag 22 januari om 14u
     
VAN BRUSSEL NAAR PARIJS
Te voet vanuit Brussel naar de Mont Saint-Michel als je 73 bent. 1.100 
km zalig wandelen en onderweg mensen ontmoeten en dingen 
ontdekken. Welkom voor deel 1!

500 km langs bewegwijzerde paden bezaaid met monumenten, 
paleizen en historische sites. Zo staan we stil bij het Kasteel van 

Seneffe, het park van Mariemont in 
Morlanwelz, de abdij in Lobbes, het 

stadje Maubeuge, de Ch’tis en de 
bekende kaas uit Maroilles, Le 

Cateau en Bohain, waar de 
kunstenaar Matisse 

woonde. Liggen 
eveneens op de route: 

Saint Quentin, Noyon, 
Compiègne met zijn 
keizerlijk kasteel en 
zijn staatsbos waar 
in 1918 de 
wapenstilstand 
werd ondertekend 
én Senlis met het 
jachtmuseum.

WILLY
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VAN WELKE 'OUDE DAG' DROMEN WE? Gratis 

Dinsdag 29 januari om 14u

Hoe kijken we tegen de toekomst aan? Welke hoop koesteren we?
Wat willen we nog waarmaken? Welke plannen maken we?
We dromen graag over wat mogelijk zou zijn, maar is dat ook 
realiseerbaar?

Via verschillende ideeën proberen we antwoorden op het spoor te 
komen:
ik zou nog graag reizen, maar ik ben niet zo mobiel meer. Welke oplos-
singen zijn het overwegen waard?
Ik wil andere mensen leren kennen en samen culturele of culinaire uit-
stapjes maken, maar ik sukkel met mijn gezondheid.
Ik zou graag ... Laten we samen bekijken hoe we uw dromen kunnen 
realiseren.

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

Woensdagen 16, 23 januari en 13 februari van 13u30 tot 16u

16/01 BLOEMPOTTEN 
Ietwat oubollige terracotta bloempotten ondergaan een verjongingskuur! 
U hoeft geen schildertalent te zijn om bloempotten op een leuke manier te 
versieren. Abstracte motieven zijn hip! Dat is mooi meegenomen, want de 
meesten onder ons slagen er niet in bloemen of katten te schilderen. Met 
het penseel in de aanslag is Kristel uw gids naar meer vreugde en een goed 
humeur.

23/01 ZELF KAARSEN MAKEN
Uw eigen kaarsen maken? Dat kan!
Yasmine toont u hoe u zelf kaarsen met een persoonlijke twist kan maken.
Kleurrijk? Met een geurtje? Of allebei? Schrijf gerust in voor deze creatieve 
workshop. U beleeft ongetwijfeld een leuke en gezellige namiddag!

13/02  GEHEUGENSTEUN
Wil u uw kattenbelletjes centraliseren en voorkomen dat ze vleugels krijgen? 
Kom dan zeker uw eigen geheugensteuntje maken! Met een fotokadertje, 
touw, kurken, een beetje kleur en een dosis verbeelding wordt de mooiste 
die van ú. 
Al het materiaal is voorhanden.
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MAKE-UP IS EEN KUNST  4x 55+  of 5€          

Woensdag 20 februari 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-uptasje mee te brengen? Zo 
kunnen we vertrekken van wat u al kent en samen bepalen hoe we uw 
make-uproutine kunnen aanvullen.

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

ROTONDESPELLETJES Gratis

Elke donderdag van 13u tot 16u

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

CLAUDIE FERNANDO

PATRICIA
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REISVERHALEN: MONT SAINT-MICHEL –  
DEEL 2  Gratis

Dinsdag 26 februari om 14u

In Parijs, die veelzijdige stad vol contrasten, kuieren we tussen parken, 
monumenten en bruggen over de Seine, tussen de levendige heuvel 
van Montmartre en de rust van Père Lachaise. Daarna bezoeken we 
het kasteel in Versailles. Op 6 mei 1682 maakte Lodewijk XIV Versailles 
tot zijn hoofdverblijfplaats. Meer dan een eeuw lang zullen de Franse 
koningen daar verblijven. Op 6 oktober 1789 verlaten Lodewijk XVI en 
zijn gezin Versailles definitief om onderdak te vinden in Parijs.

REPAIR CAFÉ - ROTONDE BXL Gratis

Zondagen 27 januari en 24 februari van 14u tot 17u

Een duwtje in de rug nodig om kledingstukken te herstellen? Ga langs 
in het Repair Café! Ornella leert u al haar tips en tricks. Heeft u niets te 
repareren maar wil u wel helpen? U bent van harte welkom!

ROTONDE BXL – Ornella - oibba@hotmail.com

WILLY

ORNELLA
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LAAT ONS BRUSSELEN !       
SENIORCINÉ   

Dinsdagen 8 januari en 5 februari 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 nadien niet te laat thuis!
Na de filmvoorstelling houden we een nabespreking bij een drankje en 
delen we 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 Aventure
Kleerkopersstraat 15, 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

MARION MYRIAM JEAN-LOUIS 
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RONDLEIDING IN VILLA LUSSATO

Zaterdag 12 januari om 10u45

Mevrouw de Muyser, die ons al zo vaak 
fijn op sleeptouw nam, is onze gids in 
deze prachtige art-decowoning en 
toont ons de verbazende collectie 
met Japanse kunstvoorwerpen en 
meubelstukken uit de duizend jaar 
oude 'mingei'-traditie: aardewerk, 
maskers, vazen, kimono's, boeddha's 
in verguld hout, gelakte objecten, ... 
Na afloop hebben ze geen gehei-
men meer voor ons! 

AFSPRAAK om 10u45 aan Villa-Museum Lussato, 
Dennenboslaan 52 te Ukkel. Makkelijk parkeren.
Bus MIVB 43,Bus de Lijn 136-137; Bus TEC: lijn W (Waterloo): 
halte Napoleon

15€ / persoon. Betaling na inschrijving op naam van Lucienne 
Mohin – rekeningnummer  BE24 0001 1913 9238

INFO EN INSCHRIJVING :  02 260 15 83
(in geval van afwezigheid, gelieve een boodschap in te spreken)
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LAAT ONS BRUSSELEN !   
ADEPS-WANDELING IN LAKEN Gratis

De vriendenkring van lagere school 'Les Clémentines' organiseert 
voor het eerst een Adeps-wandeling langs minder gekende paden in 
Laken en omstreken. 

Deelnemers kunnen kiezen uit een wandeling van 5, 10 of 20 km.

Aan het vertrekpunt is een snelle hap te verkrijgen aan democrati-
sche prijzen. 

Athénée Royal de la Rive Gauche,
Maria-Christinastraat 83 te Laken
Tram 93, 62 : Halte Prinses Clementina; metro lijn 6:
HALTE BOCKSTAEL

INFO EN INSCHRIJVING :  
OLIVIER ZILLI : o.zilli@arrg.be 0470 67 82 02 of
GAËLLE DECONINCK : g.deconinck@arrg.be



Dienst Senioren • 02 274 13 00
senioren@brucity.be
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LAAT ONS BRUSSELEN !   
BEZOEK AAN HET MAURICE CARÊME MUSEUM

Donderdag 17 januari om 14u

Onderwijzer Maurice Carême was afkomstig uit Waver, waar hij in mei 1899 
werd geboren. Later verhuisde hij naar het Witte Huis in Anderlecht. We 
krijgen een inkijk in zijn privéleven én in zijn rijke literaire oeuvre. 

Hij schreef gedichten, raakte geboeid door het surrealisme en werd sterk 
beïnvloed door kinderpoëzie. Daaraan wijdde hij 'Poésie des gosses' en 
'Prose d'enfants'. We kennen allemaal nog wel versregels uit het hoofd 
die we op school leerden ... 

Het bezoek duurt 2 uur en er zijn trappen. 

Afspraak om 14u aan metro Sint-Guido om samen naar dit 
adres te gaan: Nellie Melbalaan 14 te 1070 Brussel

23€/personne. Na inschrijving storten op rekeningnummer  
BE05 0910 2141 2575 met mededeling 
"NAAM+Voornaam+Maurice_23"

Inschrijving vanaf 7 januari (beperkt aantal plaatsen)

FRANÇOISE



45

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

COLETTE
LAAT ONS BRUSSELEN !   
UITZONDERLIJK MUSEUM! TRAIN WORLD 

Woensdag 30 januari om 13u30

Welkom in de boeiende wereld van sporen en locomotieven!
Het universum van TRAIN WORLD ruikt nog naar nieuw. Het museum 
opende de deuren in september 2015. De gids wil ons alles tonen wat we 
altijd al over treinen wilden weten, maar nooit durfden te vragen. 
Tijdens deze eerste maand van het jaar krijgen we het voorrecht om een 
hele installatie in legoblokjes te bewonderen. Ook die staat helemaal in 
het teken van het thema 'treinen'. 

Onze reis begint in het station van Schaarbeek. Het gebouw dateert uit 
1887 en werd opgetrokken in 'Vlaamse Renaissance'. De centrale hal is 
majestueus. De tentoonstelling beslaat twee verdiepingen: de modellen 
van koninklijke rijtuigen en locomotieven zijn indrukwekkend. En er zijn 
ook heel wat kostuums te zien: hoeden met pluimen, uniformen van sta-
tionschefs, ... Er is een zaal vol oude uurwerken en klokken. Tja, de trein 
met zijn legendarische vertragingen ...

Afspraak om 13u30  Schaarbeek station 
Prinses Elisabethplein 5  te 1030 Brussel    
Tram  92; Bus  58 - 59  halte Schaarbeek station

15 € (toegang + rondleiding ) Na inschrijving, storten op reke-
ningnummer BE05 0910 2141 2575  met mededeling «naam + 

voornaam + trein_ 15 »

Inschrijving vanaf 7 januari (Beperkt aantal plaatsen)
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LAAT ONS BRUSSELEN !     
" HET GEBREK AAN EVENWICHT VAN EEN WERELD  
IN NOOD " 

Zaterdag 23 februari om 10u30
door Jacques Rifflet

Voormalig advocaat, journalist, columnist, verslaggever, professor en 
schrijver.

Onze planeet verkeert in een staat van beroering. De 21ste eeuw begint 
met meerdere grote crises, waardoor het delicate evenwicht, dat moeilijk 
bereikt is, wordt verstoord. De Europese constructie lijdt hevig onder de 
klappen van de Brexit. De politieke leiding van de Verenigde Staten wordt 
onvoorspelbaar. Azië wordt gevaarlijk gebied, gezien China's nationalisti-
sche reflex en zijn instabiele buren. Denken we maar aan de Korea's, Japan 
…

Afrika raakt verdwaald in een diepe interne twist die wordt gevoed door 
de hebzucht van plunderende buitenlandse meutes. De ‘bevrijde’ islam 
creëert een islamitische golf. De Koude Oorlog ontwaakt, tussen het Westen 
en Rusland. Nooit eerder heeft de wereld zoveel gelijktijdige scheuren en 
breuken gekend. Nooit eerder was de planeet zo ‘verward’ of werd het 
vrije denken zo bedreigd. Een enorm en fascinerend geheel, waarvan 
professor Jacques Rifflet alle verrassende meanders zal analyseren. 
Vuurwerk verzekerd!

Afspraak om 10u30 bij BECI, Louizalaan 500 
1000 Brussel ,Tram 8, 93 Parking in het gebouw  
(garagedeur aan de linkerkant).

10€ / 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 !     
RONDLEIDING IN HET KONINKLIJK PARKTHEATER  

Zaterdag 19 januari om 10u45

De charmante Sarah Florent, medewerkster van het Koninklijk Parkthe-
ater, gunt ons een blik achter de schermen van een theatergezelschap. 
Hoe komt een theaterstuk tot stand? 

We nemen een kijkje in de zaal waar de voorstellingen doorgaan, de 
artiestenloges, de ruimte van de kleedsters, de coulissen, de foyer met 
bar, het atelier waar de decors worden gebouwd, ... 

Kortom, we voelen de polsslag van dit populaire theater!

Ook buiten maken we een ommetje, om een U-vormige trellisgalerij en 
een muziekpaviljoen te bewonderen. Het gaat om de VAUXHALL uit 
1913, die onlangs werd gerenoveerd.

 
Afspraak om 10u45 stipt voor het bezoek, Koningstraat 3 te 
1000 Brussel. Tram: 92, 93 – Metro: lijnen 1,5, 2 en 6 – Bus: 22, 27, 
38, 54, 63, 65, 71 en 95 : halte Park

8€ /persoon. Betaling na inschrijving 
op BE24 0001 1913 9238 t.v.v.  
Lucienne MOHIN

INFO EN INSCHRIJVINGEN: 
02 260 15 83 
(in geval van afwezig-
heid, laat u een bericht 
achter)
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BEZOEK AAN DE KAZERNE VAN DE BRUSSELSE  
BRANDWEER Gratis

Donderdag 13 februari om 14u 

Anne nodigt u uit om de stafkazerne van de Stad Brussel te komen 
ontdekken. Naast de klassieke brandbestrijding, staat de kazerne ook 
in voor gespecialiseerde hulpverlening. Ze beschikt dan ook over heel 
wat technische en speciale installaties. De stafkazerne huisvest ook 
alle administratieve en technische diensten. Een unieke kans om 
kennis te maken met de brandweer. 

Afspraak aan de Brandweerkazerne Helihaven  
(Helihavenlaan 15 te 1000 Brussel)
Metro 2 en 6 halte IJzer

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

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

ANNE
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“REVOLUTIONS: 

RECORDS AND 

REBELS 1966-1970“

Vrijdag 15 februari om 14u

Met behulp van een 
hoofdtelefoon wordt u 
ondergedompeld in de 
muziek van de grootste 
artiesten uit die periode. Zo 
ervaart u de straten van 
Swinging London, komt u terecht 
in de manifestaties in het Parijs van 
mei '68, beleeft u de Summer of 
Love in San Francisco, wordt u 
binnengeloodst in de wereld van het 
album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
van The Beatles, proeft u de sfeer op het Woodstockfestival en 
ontdekt u de tegencultuur van de undergroundbewegingen.

Afspraak om 14u aan ING Art Center, Kunstberg, 
Koningsplein te 1000 Brussel

10€. Betaling na inschrijving op rekening BE05 0910 2141 2575 
met de mededeling « Naam+Voornaam+ revolution_10» 

Inschrijving vanaf 7 januari  

DE MIDDAGEN VAN VESALIUS  Gratis

Donderdag  21 februari om 12u30

Maguy vergezelt je op de Middagen van Vesalius : « De Schildklier» 
door professor Kris Poppe 

Auditorium P. Bastenie (forum), UMC Sint-Pieter, Hoogstraat 322 
te 1000 Brussel

 Inschrijving facultatief: andrevesale_asbl@stpierre-bru.be

49
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Dienst Senioren • 02 274 13 00
senioren@brucity.be

BEZOEK AAN HET BIERMUSEUM 

Dinsdag 19 februari om  14u30

Onder leiding van Françoise bezoeken we het Biermuseum, gevestigd 
op een van de mooiste lanen van Schaarbeek. Het gaat om een unieke 
collectie, bijeengebracht door vrijwilligers die brouwerijen, rommel-
markten en particuliere adresjes afschuimden op zoek naar flessen, 
glazen, machines, reclameobjecten, ... Alle voorwerpen behoorden toe 
aan bestaande of helaas verdwenen brouwerijen.

Na uw bezoek kan u in het café van een lokaal biertje of frisdrank 
genieten.

Vond u dit een leuke wijk? In het voorjaar neemt Françoise u graag op 
sleeptouw voor een wandeling doorheen de wijk: ontdek tal van 
pareltjes uit de art nouveau en het groen van het Josaphatpark.

Afspraak om 14u15, vóór de Sint-Servaaskerk, Haachtsesteen-
weg in 1030 Schaarbeek
Metro 2-6 tot aan Kruidtuin, en daarna tram 92 tot aan de halte 
vóór de Sint-Servaaskerk. We wandelen samen rustig naar het 
museum. Adres van het museum: Louis Bertrandlaan 33-35 in 
1030 Brussel

5€. Betaling na inschrijving op rekening BE05 0910 2141 2575 
met de mededeling « NAAM + Voornaam + bier_5»

Inschrijving vanaf 7 januari  
(aantal plaatsen beperkt)

FRANÇOISE
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NATUURWANDELING MET MARION Gratis

Donderdag 28 februari om 14u30

Vlak buiten Brussel, voorbij de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, biedt 
de omgeving van Zaventem (Wezembeek-Sterrebeek) een prachtig 
landelijk landschap met velden en  bossen voor onverwachte 
wandelmogelijkheden. Ons parcours brengt ons langs het kasteel Ter 
Meeren, recentelijk helemaal mooi gerestaureerd, midden in een 
weelderig park. Het adembenemend landschap zal ons bij deze 
groene wandeling omringen.

Afspraak aan de halte « Ter Meeren » van tram 39, Mechelse-
steenweg te Wezembeek-Oppem (voorlaatste halte van tram 
39 richting Ban Eik, te nemen bij de uitgang van metro Stokkel of 
in station Montgomery ; parkeergelegenheid Leopold III laan)

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

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

51
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INFORMATICA
NIEUWE INFORMATICALESSEN VOOR “BEGINNERS “  
IN S PUNT LIPS 2x 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. 
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 1 : initiatie toetsenbord en muis op 17 en 18 januari
MODULE 2 : initiatie Windows op 24 en 25 januari
MODULE 3 : initiatie navigatiestructuur op 31 januari, 1 en 7 februari 
MODULE 4 : internet ontdekken en gebruiken op 8 en 14 februari
MODULE 5 : aanmaken en beheren van een mailbox op 15,25 en 22 
februari

S PUNT LIPS,  Gravin Van Vlaanderenstraat 4, 1020 Laken

2x 55+  /datum ; een volle activiteitenkaart voor alle modules  
(info p. 7)
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NIEUWE INFORMATICALESSEN VOOR GEVORDERDEN 
BIJ BRAVVO 

Elke dinsdag van 13u30 tot 15u30 behalve tijdens schoolvakanties, 
vanaf 15 januari tot 26 maart

Deze cursussen zijn perfect aangepast om te volgen na een beginners-mo-
dule.
Tijdens de inschrijvingen, willen we u eraan herinneren dat er altijd voorrang 
wordt gegeven aan mensen die nog nooit aan beide cursussen hebben 
deelgenomen                                                               

EPN BRAVVO, Kazernestraat 37, 1000 Brussel 
 
Gratis behalve € 2 voor de ledenkaart EPN (digitale open ruimte)

Inschrijving verplicht voor alle lessen

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

BEWEGEN-REIZEN
MUZIKAAL BEZOEK: KONINKLIJKE WAALSE OPERA EN 
'GENERATIE 80'

Dinsdag 5 februari om 8u30

We starten de dag met een bezoek aan de Koninklijke Waalse Opera. Onze 
gids geeft toelichting bij de oogverblindende gevel van een van de drie grote 
operahuizen in ons land, ingehuldigd op 4 november 1820. We nemen de lift 
naar de hoogste verdieping en genieten van een schitterend panoramisch 
uitzicht. Daarna dalen we geleidelijk aan weer af terwijl we de 2 andere ver-
diepingen verkennen. De ene zaal is al knapper dan de andere ...

Daarna gaan we een hapje eten in het restaurant van het station van Luik - 
Guillemins.

Om 14 uur is het tijd voor een vrij bezoek aan de tentoonstelling 'Generatie 
80'. Met behulp van een ter beschikking gestelde audioguide keren we één 
namiddag terug naar de jaren 1980: Michael Jackson, Indiana Jones, Goldorak 
en de beroemde muziekcassettes duiken 2 uur lang weer overal op. 

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

15 € (toegang+rondleiding ) + 21,50€ (dagmenu zonder dranken) 
+5€ voor niet-Brusselaars

Na inschrijving, storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 2575  met 
mededeling « naam + voornaam + opera_BXL _ 15 of 36,50» 
Ou « naam + voornaam + opera _NBXL_20 of 41,50 »

Inschrijving vanaf 7 januari (Beperkt aantal plaatsen)



55

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

BEWEGEN-REIZEN
BEZOEK AAN DE GROT IN 
REMOUCHAMPS EN 
CHOCOLADEBEDRIJF 
DARCIS 

Dinsdag 26 februari om 8u15

De grot in Remouchamps kan sinds 1829 
door toeristen worden bezocht. Die wan-
delen op een diepte van 800 meter door 
spectaculaire zalen en galerijen tot bij een 
zaal die in 1912 werd ontdekt: de kathedraal, die 
een hoogte van 40 m bereikt. We varen terug met 
een bootje, waarmee we een afstand van 700 meter 
overbruggen: het langste ondergrondse traject ter wereld!
Voor de lunch kan u aanschuiven in de brasserie uit 1912. Uiteraard mag u ook 
zelf een picknick meenemen. 
Om 14 uur voert chocoladebedrijf Darcis ons mee naar de oorsprong van de 
chocolade. Dompel uzelf onder in de sfeer van een van de eerste chocola-
dewinkeltjes uit het begin van de 20ste eeuw.
Zo komen we meer te weten over het beroep van chocolatier, de weldaden 
van chocolade en tal van andere verrassingen. De rondleiding eindigt in de 
ateliers, waar u de ambachtslui aan het werk kan zien. (mogelijkheid om cho-
colade te kopen - er is ook een degustatieruimte': degustatieruimte).

Afspraak om 8u15 aan het Emile Bockstaelplein (terugkeer 
voorzien rond 18u)

Bezoek grot + bezoek Darcis 18€ + maaltijd 17€ ( hoofdgerecht + 
soft/koffie) +5€ voor niet-Brusselaars
Na inschrijving, storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 2575  
met mededeling «naam + voornaam + LUIK_BXL _ 18 of 35»  Of 
«naam + voornaam + LUIK _NBXL_23 of 40»

Inschrijving vanaf 7 januari (Beperkt aantal plaatsen).
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Dienst Senioren • 02 274 13 00
senioren@brucity.be

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 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 tot 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 9h tot 11h gratis

Zumba NOH Maandag Zwembad van NOH Lom-
bardsijdestraat 120
1120 Brussel

11h tot 12h 1 x 55+  

Tai-Chi 55+ Maandag S Punt Jubelpark - buiten 14h tot 16h gratis

Aquagym Centrum Dinsdag Zwembad Centrum
Reebokstraat 28
1000 Brussel

15h40 tot 
16h40

toegang 
zwembad +  

1 x 55+  

Latin'Dance Woensdag S Punt Van Artevelde 11h tot 12h gratis

Aquagym Laken   
 

Donderdag
Zwembad van Laken
Kerkeveldstraat 73/89
1020 Brussel

10h20 tot 
11h40

toegang 
zwembad +  

1 x 55+  
Vrijdag 11h40 tot 13h toegang 

zwembad +  

1 x 55+  
Pilates Donderdag S Punt Van Artevelde 11h tot 12h gratis

Zumba Jubelpark Donderdag S Punt Jubelpark - buiten 11h tot 12h 1 x 55+  
Petanque Vrijdag Léo Pétanque

Dikke Lindelaan
1020 Brussel

10h tot 12h 3 € (1 
frisdrank 
inbegrepen)

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

Tai-Chi 55+ Vrijdag S Punt Jubelpark - buiten 14h tot 16h gratis
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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
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