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Beste vrienden van de Dienst Senioren,

Na een mooi 2019 met heel wat evene-
menten en activiteiten, maken we nu 
plaats voor 2020!

Ik wens u dan ook in de eerste plaats een 
zeer mooi jaar. Ik hoop dat u tijdens de 
feestdagen mooie, warme momenten 
mocht beleven, met uw familie, of omringd 
door mensen van wie u houdt. 

Een nieuw jaar gaat vaak hand in hand met nieuwe 
energie. De agenda is dan ook goed gevuld. In februari 
zien we elkaar bij een glas om het nieuwe jaar te vieren. 
Voorts staat er een uitstap naar Antwerpen op het programma, waar 
we Chocolate Nation gaan ontdekken. En omdat de band tussen de generaties 
belangrijk is, nodigen wij u uit om samen met uw kleinkinderen langs te komen. 
Klein en groot zijn welkom op ons carnavalsfeest Happy+ke in het S Punt Lips, op 
workshops verhalen en schilderen of op onze uitstap naar de Belgische kust en 
Sluis in februari. 

Het nieuwe jaar biedt u ook de gelegenheid om de nieuwe Adviesraad voor 
Senioren te ontdekken. De vernieuwde en gemoderniseerde burgerraad kan voor 
u het woord voeren en uw ideeën tot bij de verkozenen brengen. Aarzel niet om 
de Dienst Senioren te contacteren voor meer informatie.

De werken aan S Punt Rotonde worden begin dit jaar afgerond. Nu het opgefrist 
en beter geïsoleerd is, is dit mooie ronde gebouw weer helemaal klaar om u in de 
beste omstandigheden te ontvangen en u aan het leven in de wijk te laten 
deelnemen. 

Ik geef u graag ook even mee dat u voortaan op zeven plaatsen in de ver-
schillende Brusselse wijken welkom bent. Uiteraard willen we in 2020 onze 
onthaalcapaciteit nog verhogen, zodat onze dienstverlening altijd zo goed 
mogelijk aan uw behoeften beantwoordt en wij u boeiende activiteiten kunnen 
aanbieden. 
Ontdek in deze Act’3 de vele activiteiten die het energieke team van de Dienst 
Senioren en de fantastische vrijwilligers u aanbieden.

Ik wens u nogmaals een zeer mooi jaar.

Veel leesgenot,

Philippe Close
Burgemeester van de Stad Brussel



ADRESSEN
De Dienst Senioren verwelkomt u op 7 plaatsen:
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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
Tel nr 02 478 71 15 

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

'S' PUNTEN
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

EINDEJAARSSLUITING - WERKEN AAN S PUNT ROTONDE

Tijdens de eindejaarsperiode bent u op 23, 24, 27, 30, 31 december en 
3 januari welkom in S Punt Van Artevelde. De S Punten Jubelpark, 
Leopold, Lips, Louiza en Neder zijn gesloten van 23 december tot en 
met 3 januari.

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen of S Punt Rotonde klaar is 
om in januari weer open te gaan. Daarom vindt u de activiteiten van dat 
S Punt ook deze keer nog op de activiteitenpagina van S Punt Leopold.
Indien het S Punt in februari opnieuw de deuren kan openen, zullen wij 
de deelnemers aan de activiteiten ervan op de hoogte brengen dat die 
in een ander S Punt plaatsvinden. Daarom vragen wij u bij elke inschrijving 
voor een activiteit om uw gegevens.
Alvast bedankt voor uw begrip
.

TOT UW DIENST
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INSCHRIJVINGSPROCEDURE

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

Vóór 6 januari kunt u een mailtje sturen. Die worden vanaf de inschrij-
vingsdatum in chronologische volgorde beantwoord. 

Vanaf 6 januari om 10 uur is telefonisch inschrijven mogelijk op het 
nummer 02/274 13 00.

U kunt 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 (6 januari) vanaf 10 uur en 
daarna van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 16 uur.

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

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.

Door de betaling van uw activiteit binnen de 7 dagen, wordt de 
inschrijving bevestigd. 

• LET OP: Voer geen overschrijvingen uit vóór u een bevestiging van 
uw inschrijving ontving! 

• Betaalt u via overschrijving verschillende activiteiten? Maak een 
overschrijving per activiteit, controleer of u het correcte reke-
ningnummer gebruikt en vermeld de vereiste mededeling in uw 
overschrijving. Die vindt u onderaan de bladzijde bij elke betalen-
de activiteit die in Act’3 staat.

GRATIS ACTIVITEITEN?

BETALENDE ACTIVITEITEN?

1

2

3
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AANDACHT

55+55+

Brusselaar (BXL) of niet-Brusselaar (NIET-BXL)?
Inwoner van de Stad? 
Gepensioneerde van de Stad Brussel?  
Vrijwilliger bij de Dienst Senioren?
BXL: Activiteitenkaart en informaticakaart:  
20€ /Sportkaart: 25€ 
Dans aucun de ces trois cas ? 
Geen van bovenstaande?
BXL: Activiteitenkaart en informaticakaart: 
30€/Sportkaart: 35€

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

TWEE 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 activi-
teiten. 
De terugbetaling in geval van afwezigheid gebeurt op basis van ontvankelijke bewijs-
stukken 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 VERVOER

Voor alle leeftijden 

PRIJS

INTER G

Personen met beperkte mobiliteit     

Een lid van het team Senior Help 
begeleidt  

1

2

3
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EXPLORATION DU MONDE

De vzw Exploration du Monde wil mensen stimuleren om de wereld te 
verkennen en te ontdekken. Ze wil culturen, volkeren, de geschiedenis 
en de geografie van streken en landen over de hele wereld promoten 
door voor iedereen begrijpelijke documentaires te vertonen.
In samenwerking met de Dienst Senioren biedt Exploration du Monde 
u een abonnement 2019-2020 aan een voorkeurstarief aan op vertoon 
van deze pagina uit Act’3.

AU PROGRAMME :

“ZUID-KOREA, HET LAND VAN DE KALME OCHTEND” 
DOOR CÉCILE CLOCHERET

Zaterdag 18 januari om 16 uur /  
vrijdag 24 januari om 14.30 uur en 20.15 uur

Het indrukwekkende architecturale lef van Seoul of Busan toont ons dat 
Zuid-Korea een van de grootmachten is geworden. Maar als we het land 
verkennen van de zuidelijke kust tot de noordgrens, ontmoeten we een 
volk dat trots is op zijn meeslepende geschiedenis.

“CORSICA, LEVENSGROOT”  
DOOR CYRIL ISY-SCHWART
Vrijdag 7 februari om 14.30 uur en 20.15 uur / 
 zaterdag 8 februari om 16 uur

Turkoois en helder water, besneeuwde bergen in het kobaltblauw van de 
Middellandse Zee, spectaculaire middeleeuwse dorpjes, mensen met 
eeuwenoude tradities: Corsica heeft zijn bijnaam “eiland van schoonheid” 
niet gestolen.

VOOR ALLE LEEFTIJDEN  
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

ABONNEMENTEN VERKRIJGBAAR  
BIJ HET BESPREEKBUREAU VAN HET 

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
Ravensteinstraat 18, 1000 Brussel  

Tel.: 02 507 82 00

Dinsdag tot vrijdag van 11 tot 19 uur
Vrijdag 14.30 uur en 20.15 uur / zaterdag 16 uur

TICKETS VLAK VOOR DE  
VOORSTELLING 

€ 9 in plaats van € 15
(op vertoon van deze pagina  

uit Act’3)
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Dienst Senioren  02/274 13 00
senioren@brucity.be

EVENEMENT
VROUWEN VAN 55+ NEMEN HUN VEILIGHEID IN EIGEN 
HANDEN  Gratis
Donderdag 9 januari om 14 uur

U bent een vrouw van 55 jaar of ouder.
U wilt veilig alleen kunnen reizen, 
een aanbod kunnen weigeren zonder u daarover slecht te voelen, 
u kunnen verdedigen in geval van agressie ...
U wilt zich overal veilig kunnen voelen!

Twintig jaar al strijdt de vzw Garance tegen 
alle vormen van geweld tegenover vrou-

wen. De vzw biedt nu in Brussel gratis 
workshops ‘Vrouwen van 55+ nemen 

hun veiligheid in eigen handen’ aan.
Interesse? Neem deel aan de 
informatiesessie bij Garance om 
een aan uw behoeften aangepast 
programma op te stellen. Indien u 
meer informatie wenst voor u zich 
inschrijft, kunt u daarvoor terecht 
bij Garance:    
info@garance.be, 02 216 61 16

S Punt Leopold, Prins 
Leopoldsquare in 1020 
Brussel
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EVENEMENT

CARTE DE VISITE ARTOPENKUNST  Gratis

Carte de Visite | ARTopenKUNST wil het creatieve talent van amateurs 
en professionele kunstenaars in de Stad Brussel in de verf zetten. Op 
deze gratis tentoonstelling kunnen bezoekers werken bewonderen 
waarvoor uiteenlopende technieken zijn gebruikt, zoals collages, 
textiel, installaties, tekeningen, schilderijen, foto’s, projecties, beeld-
houwwerken, zeefdruk, juwelen en gemengde technieken.

Martine Corbiau, begeleidster van de kunstworkshop in S Punt 
Jubelpark, neemt samen met haar leerlingen als kunstenares aan 
dit evenement deel. Stap binnen in het Vanderborghtgebouw, 
ontdek er hun werken en steun hen in hun werk, dat wij aanmoedi-
gen.

Vanderborghtgebouw, Schildknaapstraat 50 in 1000 Brussel

Vernissage op 7 februari van 18 tot 22 uur, vrij bezoek op 8 
februari van 11 tot 18 uur en op 9 februari van 11 tot 19 uur. 
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Dienst Senioren  02/274 13 00
senioren@brucity.be

VIER UW WENSEN! Gratis
Vrijdag 7 februari van 14 tot 16 uur

Het nieuwe jaar is voorspoedig van start gegaan. Nu is het moment 
aangebroken om elkaar een jaar vol vreugde, fijne momenten samen 
en gelach te wensen.
Geniet samen met ons van een hapje en muziek. We klinken op het 
nieuwe jaar! 
Inschrijving verplicht.

S Punt Lips, Gravin van Vlaanderenstraat 4 in 1020 Brussel

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

HAPPY+KE CARNAVAL   
Vrijdag 21 februari van 16 tot 21 uur

Haal uw mooiste kostuum, uw kleurige pruik en uw dansschoenen uit 
de kast voor het gemaskerd bal!
Aan de vooravond van de langverwachte vakantie staan wij klaar om u 
en uw familie te ontvangen. Omdat op plezier geen leeftijd staat, 
hebben wij beslist om dit jaar een feest voor alle generaties samen te 
organiseren.
Wie verkleed komt, mag gratis binnen.

S Punt Lips, Gravin van Vlaanderenstraat 4 in 1020 Brussel

2x 55+  ou 3€ (inkom + welkomdrank) 

gratis voor kinderen

Activiteitenkaart: BE29 0910 1798 7364 

met de mededeling "NAAM + 

Voornaam + REF CAK_BXL_20 of 

CAK_NBXL_30" 

EVENEMENT



Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

EVENEMENT
VERHAALTJES VOOR GROOTOUDERS 
EN KLEINKINDEREN!      

14
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Vrijdag 28 februari om 15 en 19 uur

Met de steun van de Trophée du mérite social en in samenwerking 
met Residentie De Wilde Rozen, de Dienst Senioren van de Stad 
Brussel en Les Amis de la Nature de Laeken organiseert Les Petits 
Débrouillards twee verhaalmomenten met Aline Fernande in 
Residentie De Wilde Rozen:

 
“WEG MET JE ANGST!”  
om 16 uur, hapje om 15.30 uur.

Er was eens een oorverdovend geluid, een grom, een schreeuw waar 
je pijn van in je buik kreeg. De angst kreeg steden en dorpen in zijn 
greep. Toen kwamen onverschrokken kinderen uit hun huizen om de 
monsters met de verschrikkelijke, dreigende monden uit de stad te 
verjagen. Reuzen, kinderen of draken, wie zal uiteindelijk wie 
verslinden?

Er waren eens kinderen die ongehoorzaam durfden te zijn en dapper 
het verbodene durfden te trotseren met sluwheid en moed. 

Opgelet: sportieve, interactieve verhalen die met veel humor worden 
verteld!

“MONSTERS VAN AZUR” 
om 19.30 uur, aperitief om 19 uur

De monsters van Azur zijn wezens die in het water van de rivieren en 
zeeën wonen. Soms zijn ze ongevaarlijk en lijken ze zelfs meer op de 
mens dan je je kunt voorstellen. Het water is wat hen verbindt. 
Reuzeninktvissen, legendarische hydra’s, blijven door hun aard 
magische wezens.

Dit zijn verhalen voor klein en groot. Kinderen vanaf zes jaar zijn dan 
ook welkom. Zij mogen gratis binnen.

Residentie De Wilde Rozen, Sint-Pieter en Pauwelsstraat 13 in 
1120 Brussel
Bus 53 of 47 richting Militair Hospitaal, halte Peter Benoîtplein 

5€ voor volwassenen en senioren, gratis voor kinderen begeleid 
door een volwassene. Overschrijving op het rekeningnummer  
BE 04 0682 5189 9731 van “La Ligue des Familles” 

INFO EN INSCHRIJVINGEN  :
malengreaunicole@gmail.com, 0476/50 20 49 of  
jpien.pepita@gmail.com, 0471/21 51 30.
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HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN 

LOUIZA

S PUNT LOUIZA
Louizalaan 240, 1000 Brussel 
Van dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 12 uur  
en van 13.30 tot 15.30 uur

INITIATIE SENIORONLINE: IEDEREEN DIGITAAL!  Gratis
Elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur

Leer dankzij ons platform SeniorOnline werken met de online diensten 
van de Stad! Hoe maakt u een Facebookprofiel aan? Waar vindt u snel 
een activiteit voor het komende weekend? En hoe kunt u online een 
afspraak maken met de diensten van de Stad of een geboorteakte 
afdrukken? Op ons platform SeniorOnline vindt u alle voor u nuttige 
online diensten terug. Mis de digitale trein niet en schrijf u in voor een 
van onze demonstraties!

U moet in Brussel-Stad wonen en uw identiteitskaart en PIN-code 
bij u hebben om aan deze activiteit te kunnen deelnemen.
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Dienst Senioren  02/274 13 00
senioren@brucity.be

17

LOUIZA 
CYBERSTART:  
DIGIWERELD VOOR BEGINNERS Gratis
Elke woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

Hebt u een mooie tablet cadeau gekregen maar weet u niet hoe u die 
moet gebruiken? Wilt u een e-mailadres of een Facebook-account 
aanmaken, maar weet u niet waar u moet beginnen?

Ons team en onze vrijwilligers helpen u op donderdagmiddag graag 
op weg in de digitale wereld. Breng uw tablet, smartphone of laptop 
mee en zij zullen u stap voor stap vertrouwd maken met het gebruik 
ervan. Wie al zelfstandig aan de slag kan of wie zelf geen computer 
heeft, kan in onze multimediaruimte e-mails versturen of administratie 
afhandelen.

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, stellen wij u doelgerichte 
sessies voor. Gelieve u voor de sessie van uw keuze in te schrijven 
en alleen hulp te vragen in lijn met het thema van die dag. 
Inschrijving verplicht 

Woensdag 8, 15, 22/01 en 5, 12, 19/02: ons team helpt u bij het 
gebruik van uw smartphone of tablet

Woensdag 29/01 en 26/02: ons team helpt u bij het gebruik van de 
pc’s die tot uw beschikking staan

SALLUM MADELEINE IOLA
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LOUIZA 
DE MIDDAGDOCUMENTAIRES VAN LOUIZA  Gratis

Twee keer per maand nodigen wij u uit om een documentaire te 
komen bekijken in S Punt Louiza. Technologie, samenleving, geschie-
denis of wetenschap: elke documentaire zet aan tot nadenken. 
Achteraf kunt u napraten bij een kopje koffie.

HOMEOPATHIE, HET EINDE NABIJ?

Donderdag 9 januari om 13.30 uur 

Geneesmiddel? Overtuiging? Placebo? Meer dan twee eeuwen nadat 
de homeopathie werd uitgevonden, komt ze onder druk te staan. Voor 
het eerst kwamen in Frankrijk artsen samen om een praktijk aan te 
klagen die ze als ‘ondoeltreffend’ en ‘esoterisch’ beschouwen, en om te 
vragen dat homeopathie niet langer zou worden terugbetaald. 
Nochtans vertrouwen meer Fransen dan ooit op homeopathie. (53 min)

INDUSTRIËLE VOEDING: MAAKT ZE ONS ZIEK?

Donderdag 23 januari om 13.30 uur

Let op dat u niet te vet, te zout of te zoet eet! Iedereen kent die vijftien 
jaar oude boodschap ondertussen wel. En als we het nu eens over de 
hele lijn fout hadden? Volgens heel wat onderzoekers is de echte 
oorzaak van de sterke toename van chronische ziekten ultrabewerkte 
voeding. (52 min)
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Dienst Senioren  02/274 13 00
senioren@brucity.be

LOUIZA 
DE PRIJS VAN DE AMERICAN DREAM

Donderdag 6 februari om 13.30 uur  

Ontdek het dagelijkse leven van miljoenen Amerikanen na de crisis van 
2008. Zij houden er twee of nog meer jobs op na in de hoop op een 
toekomst. (52 min)

ONBEWUST

Donderdag 20 februari om 13.30 uur 

Welke rol speelt ons onderbewuste? We denken dat we elke dag 
bewust handelen, in de liefde, in de keuzes die we maken, bij ons werk, in 
onze interesses enzovoort. Maar is dat wel echt zo? Ons onderbewuste 
zou goed zijn voor 90% van onze psyche: is ons bewustzijn een marionet 
die wordt gestuurd door ons onderbewuste? In deze reportage gaan we 
op zoek naar ons onderbewuste. (59 min)
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LOUISE

CYBERFREE:  
U KUNT TERECHT IN DE COMPUTERRUIMTE  Gratis 

Donderdag 16,30 januari en 13,27 februari van 13.30 tot 15.30 uur

De computerruimte van het S Punt Louiza staat voortaan elke dins-
dagmiddag tot uw beschikking, zodat u er uw e-mails kunt bekijken of 
uw administratie afhandelen. Om ervoor te zorgen dat er zeker een 
computer beschikbaar is, vragen wij u om vooraf in te schrijven. Wilt u 
gebruik maken van Cyberfree, dan moet u over de nodige basiskennis 
van informatica beschikken. Aarzel niet om bij de inschrijving meer 
informatie te vragen aan de Dienst Senioren. Wie is ingeschreven, 
krijgt voorrang op personen die zich niet inschreven. 
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VAN ARTEVELDE
S PUNT VAN ARTEVELDE
Arteveldestraat 129, 1000 Brussel

Alle dagen open van 8.30 tot 16 uur

CREATIEVE WORKSHOPS  Gratis

Maak uw eigen dromenvanger

Dinsdag 21 januari en 11 februari om 14 uur

De kinderen van de Chippewa werden 
beschermd door een spin, die 
Asibikaashi heette en die haar web 
weefde boven de plek waar zij lagen 
te slapen. In dat web bleven hun 
nare dromen hangen, die tegen de 
tijd dat het licht werd, weggevaagd 
zouden zijn. De spin, die het veel te 
druk had met het beschermen van 
alle kinderen, vroeg de vrouwen van 
de stam om hulp bij het maken van 
dromenvangers, die ze in een houten 
ring moesten weven met draad die 
lijkt op spinrag.
Zin om deze mooie legende nieuw 
leven in te blazen en, wie weet, zalige 
nachten te beleven? Maak samen met 
Tessa uw eigen dromenvanger.

BUURTPENSIOEN "CENTRUM" Gratis 

Elke donderdag van 14 tot 16 uur staat het burennetwerk Buurtpensioen 
voor u klaar. Wilt u een handje toesteken of zoekt u zelf een helpende 
hand?  Bel Martine op 0490/493 920.

MARTINE 



Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be

LEOPOLD 
S PUNT LEOPOLD 
Prins Leopoldsquare, 1020 Brussel

Maandag tot vrijdag van 13 tot 16 uur

BUURTPENSIOEN "LAKEN-LEOPOLD"   
Gratis

Elke dinsdag van 14 tot 16 uur  

Elke dinsdag van 14 tot 16 uur staat het burennetwerk Buurtpensioen 
voor u klaar. Wilt u een handje toesteken of zoekt u zelf een helpende 
hand? Neem contact op met Eliane, vrijwillige coördinatrice, op het 
nummer 0490/494.805

INITIATIE IMPROVISATIE  
VOOR SENIOREN  Gratis         

Maandag 6, 27 janueair en 10, 24 februari  
van 13 tot 16 uur

Aan de hand van waargebeurde of denkbeeldige situaties 
en via een rollenspel helpt Eliane u om al het creatieve 
potentieel dat in u schuilt aan te boren. Er is geen tonee-
lervaring vereist, u moet alleen veel zin hebben om u 

samen met anderen te amuseren. Ideaal om uw geheugen 
te trainen en zelfvertrouwen op te doen. Voordat de cursus 

begint, ontmoeten de deelnemers elkaar bij de lunch 
(potluck).

ELIANE 

ELIANE 

HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN
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MARIE-
COLETTE

JUWELEN MAKEN  2x 55+  of 3€        

Maandag 13, 20 januari en 3, 17 februari  
van 13 tot 16 uur

Wilt u graag iemand plezier doen of voor uzelf een uniek juweel maken? 
Marie-Colette onthult alle 

geheimen van de fimokleitechniek. U leert een Braziliaanse armband of 
ander fantasiejuweel maken. Op het einde van de les neemt u een eigen 
creatie mee naar huis.

Activiteitenkaart: BE29 0910 1798 7364  
met de mededeling "NAAM + Voornaam + REF CAK_
BXL_20 of CAK_NBXL_30" 

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

23
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LEOPOLD
CINEMA LÉOPOLD : « COUREUR »  
Woensdag 8 januari om 14uur

De jonge wielerbelofte Felix staat op het punt 
om in Italië een semiprofessioneel team te ver-
voegen. Hij wil koste wat het kost in de voetspo-
ren van zijn fanatieke vader treden, die absoluut 
wil dat zijn zoon het verder schopt dan hij. Felix' 
frêle gezondheid blijkt echter niet opgewassen 
tegen de nietsontziende wielerwereld met zijn 
moordende concurrentie. 

Een film van Kenneth Mercken. Nederlands 
gesproken, franstalige ondertitels.

Activiteit georganiseerd in samenwerking 
met OKRA Laken

 
BREIWORKSHOP  Gratis

Donderdag 16 januari en 13 februari  

om 14 uur

Zin om uw eigen sjaal of bandana te 
maken? Neem wol van uw keuze 
en uw breinaalden mee en Marie-
Paule zal u graag tips en trucs 
tonen en advies geven voor an-
dere breiplannen.
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HONGARIJE
OP VAKANTIE MET GILBERTE   Gratis

Vrijdag 10 januari van 14 tot 16 uur

We starten in Boedapest, de hoofdstad. De officiële taal hier is het 
Hongaars. De Donau doorkruist Boedapest, een van de mooiste steden 
van Europa. De stad bestaat uit twee delen: het oude Pest en het admi-
nistratieve Buda, waar het parlement zich bevindt. Boedapest staat ook 
bekend om zijn warmwaterbronnen, die de vele thermen tot een succes 
hebben gemaakt.

Tijdens onze rondreis ontdekken we Esztergom, Szentendre, Visegràd, 
de poesta met een demonstratie van paardendressuur, Kecskemét, 
Veszprém, het meer van Hevìz met zijn warme water, en het Balatonmeer, 
het grootste meer van Centraal-Europa. 

GILBERTE  

LEOPOLD

Hongarije
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LÉOPOLD 
ALZHEIMER CAFÉ  Gratis

Woensdag 15 januari en 19 februari van 14 tot 16 uur

Het Alzheimer Café is een dienst voor iedereen die behoefte heeft aan 
een luisterend oor en ondersteuning of zijn ervaringen wil delen. 
Samen bekijken we het dagelijkse leven vanuit een positiever stand-
punt, ondanks de ziekte! 

MUZIEKNAMIDDAG  Gratis

Vrijdag 17, 24 januari en 14, 28 februari om 14 uur  

Een hele middag lang kunt u in het S Punt luisteren en dansen op uw 
favoriete muziek. Eliane en Jean-Paul staan aan de draaitafel en 
zorgen voor sfeer. Breng zelf uw oude cd’s mee en geniet van 
nostalgische of hilarische momenten ... Alles mag!

ELILIANE JEAN-PAUL
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LÉOPOLD 
THEMATISCHE POTLUCKS  Gratis

Hebt u zin om gezellig rond de tafel te zitten en samen van een 
lekkere maaltijd te genieten? Van 13 tot 15 uur nodigt Andrea u uit om 
deel te nemen aan haar potlucks. De maaltijd draait telkens rond een 
bepaald thema. Het principe is heel eenvoudig: iedereen brengt eten 
of drinken mee en al dat lekkers wordt in een gezellige sfeer samen 
opgegeten! 

Lust u de ingrediënten niet zo graag? Geen zorgen. Breng gewoon wat 
anders mee. Misschien wordt er tijdens de volgende potluck rekening 
gehouden met uw keuze. 

Inschrijving verplicht.

Salades, rauwkost en groenten

Vrijdag 17 januari vanaf 13 uur

Een salade is een gezond, snel gerecht en is dan ook een must bij een 
evenwichtige maaltijd. Steeds vaker worden salades afgewerkt met 
vruchten of een zoete, zoute of gekruide vinaigrette, zodat we 
nauwelijks nog weten wat te kiezen. Kom samen met ons in een 
gezellige sfeer ons favoriete recept proberen!

Ravioli in al zijn vormen   

Vrijdag 21 februari vanaf 13 uur

Bij dit gerecht denken we in de eerste plaats aan Italië, maar deze 
bereiding kwam vanuit het verre China tot in onze contreien terecht. 
Laat uw smaakpapillen de wereld proeven! 

ANDREA
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PIERRETTE
GEWELDLOZE COMMUNICATIE: 

BESPREKING - DEBAT  Gratis

Donderdag 23 januari om 14 uur

We communiceren elke dag met onze naasten 
en met de mensen die we ontmoeten. Vaak 

verloopt dat goed, maar soms ontstaat er een 
conflict. Hoe zorgen we ervoor dat onze com-
municatie harmonieus, aanvaardbaar en met 

respect voor de ander verloopt?

LEOPOLD
HET VIERUURTJE VAN LEO / 
VERJAARDAGSFEESTEN OP AANVRAAG  2 x 55+  of 3€

Woensdag 22 januari en 5 februari van 14 tot 16 uur

Kom langs met uw kleinkinderen en geniet van een gezellig moment 
met Fatna, smul van een pannenkoek of ander lekkers en maak van de 
gelegenheid gebruik om uw verjaardag te vieren. Waarom ook niet?
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De kennisdonderdagen zijn bedoeld om handige tips en 
trucs uit te wisselen waar iedereen iets aan heeft. Tijdens 
deze tweede workshop ontdekt u nieuwe recepten waar-
mee u zelf voordelige natuurlijke onderhoudsproducten 
kunt maken. 

Activiteit georganiseerd in samenwerking met  
PCS Léopold

Info en inschrijvingen:   
lorraine@picol.be - 0492/97 85 89

LEOPOLD 

KENNISDONDERDAGEN  Gratis

Donderdag 30 januari van 13 tot 16 uur

Workshop voor het 
maken van natuurlijke 
onderhoudsproducten
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LONDEN EN AMSTERDAM
Amsterdam is de hoofdstad van Nederland, al zitten de regering 
en de meeste van de nationale instellingen in Den Haag. De wijk 
De Wallen is het oudste stadsdeel, dat zich ontwikkelde rond 
een concentrisch netwerk van halfronde kanalen, die door rechte 
kanalen met elkaar zijn verbonden en zo een ‘spinnenweb’ vormen. 
Van hieruit gaan we naar Keukenhof, waar we ons onderdompelen 
in een bloemenparadijs, een pracht van kleuren en vormen, ten 
beste gegeven door een indrukwekkende verscheidenheid aan 
bloemen en planten.

Londen is de hoofdstad van Engeland. Ze ontvangt 28 miljoen 
toeristen per jaar en telt vier werelderfgoedsites. Het Paleis van 
Westminster, de Tower Bridge, de Tower of London, de Abdij van 
Westminster, Buckingham Palace en de Big Ben: we bezoeken ze 
allemaal. Doorheen Londen loopt de rivier de Theems.

LEOPOLD 
OP VAKANTIE MET GILBERTE 
Gratis
Donderdag 6 februari 

GILBERTE
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LEOPOLD 
PANNENKOEKENNAMIDDAG 

Woensdag 12 februari om 13.30 uur

Naar algoede Vlaamse traditie bakken we begin 
februari pannenkoeken! Kom een lekkere 

pannenkoek eten tegen heel democratische 
prijzen. Van harte welkom!

ACTIVITEIT GEORGANISEERD IN SAMENWER-
KING MET OKRA LAKEN

INFO EN INSCHRIJVINGEN:  
jo.bossuyt@okra.be 
T.: 0478/97 02 69

 
 

 
LIEFDE NA JE 65STE:  
BESPREKING - DEBAT  Gratis

Vrijdag 21 februari om 14.30 uur

Hebben we na ons 65ste nog zin in 
de liefde? Staan we nog open 
voor het geluk? Uit peilingen 
blijkt dat dat wel het geval is. 
We bekijken samen welke 
mogelijkheden we als senior 
hebben om lief te hebben.

PIERRETTE 



LEOPOLD
INTERGENERATIONEEL SCHILDERSATELIER:  
GEMENGDE TECHNIEKEN  2 x 55+  of 3€ 

Woensdag 26 februari van 14 tot 16 uur 

Amusant en creatief: gemengde technieken.
U hoeft geen opleiding tekenen of schilderen te hebben gevolgd. U 
moet alleen zin hebben om het een keertje te proberen.
Diverse papiersoorten (zwart, grijs, wit of gekleurd, fotopapier, tijd-
schriften), penselen en verf of vet pastelkrijt. We scheuren, knippen, 
plakken en schilderen met een verrassend eindresultaat! 
Dit atelier zijn intergenerationeel. Open voor jongeren, voor kinde-
ren vergezeld door een van hun ouders, voor grootouders, vrienden 
of buren.

Activiteitenkaart: "BE29 0910 1798 7364  
met de mededeling "NAAM + Voornaam + REF CAK_
BXL_20 of CAK_NBXL_30" »

KENNISDONDERDAGEN Gratis 
Donderdag 27 februari van 13  
tot 16 uur

Workshop ‘kunst van het spel’

Tijdens de carnavalsweek nodigen wij u uit 
voor een speelse namiddag, waarop we 
verscheidene spellen en workshops 
aanbieden. Klein en groot zijn welkom. 

Activiteit georganiseerd in samenwer-
king met PCS Léopold

Info en inschrijvingen:  
lorraine@picol.be
T.: 0492/97 85 89

MARIE-
COLETTE 
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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 8.30 tot 16 uur

CYBER CLUB :  Gratis       
Elke donderdag van 13.30 tot 16 uur

U kunt vrij gebruikmaken van het computerlokaal om uw e-mails te 
lezen, brieven te schrijven, administratieve zaken te regelen ... U wordt 
begeleid door Yasmine of Jennifer die u graag verder helpen met al uw 
vragen. 

GEZELSCHAPSSPELLETJES : Gratis

Elke vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur

Zin om te spelen? Wij ook! Schaken, dammen, kaarten en andere 
gezelschapsspelletjes staan de hele middag tot uw beschikking. Alleen 
of op zoek naar een ruimte waar u samen met vrienden kunt spelen? 
Stap gerust binnen.

DANSEN VOOR SENIOREN  Gratis

Vrijdag 28 februari van 14 tot 16 uur

Onze nieuwe vrijwilliger Serge nodigt u uit om één middag lang enkele 
dansen uit de hele wereld te leren. Iedereen danst in een rij en volgt de 
begeleider. Een partner is niet nodig, alleen heel veel zin om u te 
amuseren! 

SERGE
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LIPS  

HANDVERZORGING:  4 x 55+  of 5€      
Vrijdag 10 januari en 14 februari van 13.30 tot 15.30 uur, uitsluitend 
op afspraak

Yasmine stelt u voor om uw handen een stralend nieuwe jeugd te 
geven met een supersnelle verzorging en een laagje nagellak. Een 
mooie gelegenheid om al uw vragen te stellen en in een gezellige 
sfeer schoonheidstips uit te wisselen.

WORKSHOP GELAATSVERZORGING:  
4 x 55+  of 5€ 

Vrijdag 24 januari om 14 uur

Wilt u uw huid verzorgen? Ja, maar 
huidverzorging is zo duur en hoe 
weet ik wat goed is voor mijn 
huid? 

Yasmine leert u zelf een scrub en 
masker maken, aangepast aan 
uw huidtype. 

En allemaal met natuurlijke 
ingrediënten! 

Neem deel aan onze workshop 
en maak uw eigen 
verzorgingsproducten! 

Activiteitenkaart:  

"BE29 0910 1798 7364  
met de mededeling "NAAM + 
Voornaam + REF CAK_BXL_20 of 
CAK_NBXL_30" »
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JUBELPARK
S PUNT JUBELPARK
Jubelpark, 1000 Brussel (naast de moskee)
Maandag tot vrijdag van 13 tot 16 uur

SPELLEN Gratis
Maandag tot vrijdag van 13 tot 16 uur

Zin om een kaartje te leggen, maar geen andere kaarters in zicht? 
Houdt u meer van schaken, dammen of biljarten? In uw S Punt kunt u 
elke middag van 13 tot 16 uur met andere liefhebbers komen kaarten 
of spelletjes spelen. 

ARTISTIEKE WORKSHOPS   Gratis 

Elke woensdag vanaf 12 uur

Martine maakt u wegwijs en begeleidt u bij 
al uw artistieke creaties. Schilderen of 
tekenen, met haar advies zullen uw creaties 
nog mooier worden. Een gelegenheid om in 
een gezellige omgeving andere kunste-
naars in de dop te ontmoeten.  

Meer informatie? Neem contact op met 
Martine: 0475/69 43 51.

GOSPELKOOR  Gratis 

Woensdag 8, 15 januari en 5, 12 februari van 14.30 tot 16 uur     

De vzw Sound The Trumpet promoot gospel in verschillende vormen 
onder leiding van coach André Massamba. Het koor wil gepassioneer-
de muzikanten en zangers samenbrengen dankzij gospelmuziek.
Iedereen is welkom. Meer informatie?  
Neem contact op met www.sttrumpet.com

HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN

CLAUDE
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JUBELPARK
REISVERHAAL: BARCELONA EN MONSERRAT  Gratis

Dinsdag 21 januari om 14 uur

Barcelona, dat tussen de bergen en de zee in ligt, is de hoofdstad van 
Catalonië, een regio die sinds kort zijn onafhankelijkheid eist. 
Barcelona is een van de aantrekkelijkste en meest kosmopolitische 
steden van Spanje. Steden die een dergelijke perfecte symbiose 
tussen traditie en moderniteit, kunst en geschiedenis, cultuur en 
dagelijks leven kunnen bereiken, zijn moeilijk te vinden. 

Hier worden al onze zinnen geprikkeld! Laten we samen de stad 
doorkruisen en genieten bij de aanblik van verrassende modernisti-
sche gebouwen uit de art nouveau-periode, waarvan Gaudi zonder 
enige twijfel een van de avant-gardistische architecten was. Geniet 
van de indrukwekkende monumenten, met de bekende Sagrada 
Familia, en van de wondermooie parken en lanen, waaronder de 
Ramblas. 

Op meer dan 700 meter hoogte, in het hart van de bergen, die uit 
enorme, door erosie, wind en water gevormde rotsen ontstonden, 
bezoeken we het klooster van Monserrat, een belangrijk Catalaans 
bedevaartsoord, waar we de Moreneta vinden, de beroemde zwarte 
maagd uit de 12de eeuw.

WILLY
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JUBELPARK
SENIOR HELP: PRAKTISCH ADVIES BIJ 
HOSPITALISATIE  Gratis  
Dinsdag 11 februari om 14 uur

Bij een hospitalisatie komen er, naast de 
gezondheidsproblemen, ook vaak praktische of 
financiële vragen kijken. Wat moet u weten voor en 
na een geplande hospitalisatie of een spoedopna-
me? Wat moet er in uw toilettas zitten, welke 
kleding moet u meenemen? Hoe kunt u nagaan of 
een arts al dan niet geconventioneerd is? Moet u 
de ziekenwagen betalen? Senior Help werkt al 
verschillende maanden rond dit thema en stelt het 
resultaat daarvan aan u voor.  

MYRIAM
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WILLY

JUBELPARK
REISVERHAAL: BARCELONA,  
VEELZIJDIGE EN LEVENDIGE STAD  Gratis 

Dinsdag 25 februari om 14 uur

We keren terug naar deze kosmopolitische stad aan de rand van de 
Middellandse Zee, rijk en op de toekomst gericht, maar tegelijkertijd 
de wieg van de belangrijkste avant-gardistische stromingen uit de 
20e eeuw, met de modernistische golf, waarvan we met name van 
Gaudi en Miro enkele verwezenlijkingen zullen zien.

We flaneren ook langs de niet te missen Ramblas en door het hart 
van de gotische wijk met de kathedraal. Laat u betoveren door het 
Paleis van de Muziek en het paleis van Güell, de mecenas van Gaudi. 
In de grote parken van la Ciutadella en Montjuic, gedomineerd door 
het kasteel, komen we in schitterende groenpartijen weer op adem.
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LE NEDER
S PUNT Neder
Kruisberg 30 te 1020 Brussel

Van dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 12 uur  
en van 13.30 tot 15.30 uur

 
CYBERSTART: DIGITAAL WERELD  

VOOR BEGINNERS    Gratis

Elke dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur

Hebt u een mooie tablet cadeau gekregen maar 
weet u niet hoe u die moet gebruiken? Wilt u 

een e-mailadres of een Facebook-account 
aanmaken, maar weet u niet waar u moet 
beginnen?

Ons team en onze vrijwilligers helpen u op 
donderdagmiddag graag op weg in de 
digitale wereld. Breng uw tablet, 
smartphone of laptop mee en zij zullen u 
stap voor stap vertrouwd maken met het 

gebruik ervan. Wie al zelfstandig aan de slag 
kan of wie zelf geen computer heeft, kan in 

onze multimediaruimte e-mails versturen of 
administratie afhandelen.

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, stellen wij u doelgerichte sessies voor. Gelieve u voor de 
sessie van uw keuze in te schrijven en alleen hulp te vragen in lijn 
met het thema van die dag. Inschrijving verplicht

Dinsdag 7, 21/01 en 4, 18/02, donderdag 9, 23/01 en 6, 20/02: ons 
team helpt u bij het gebruik van uw smartphone of tablet 

Dinsdag 14, 28/01 en 11, 25/02, donderdag 16, 30/01 en 13, 27/02: 
ons team helpt u bij het gebruik van de pc’s die tot uw beschikking 
staan

HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN

CARINE ETIENNE
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NEDER
CYBERFREE: U KUNT TERECHT IN DE COMPUTERRUIMTE     
Gratis

Woensdag 8, 22 januari en 5, 19 februari van 13.30 tot 15.30 uur

De computerruimte van het S Punt Neder staat voortaan elke dinsdag-
middag tot uw beschikking, zodat u er uw e-mails kunt bekijken of uw 
administratie afhandelen. Om ervoor te zorgen dat er zeker een com-
puter beschikbaar is, vragen wij u om vooraf in te schrijven. Wilt u ge-
bruik maken van Cyberfree, dan moet u over de nodige basiskennis van 
informatica beschikken. Aarzel niet om bij de inschrijving meer informatie 
te vragen aan de Dienst Senioren. Wie is ingeschreven, krijgt voorrang op 
personen die zich niet inschreven. 
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NEDER
INITIATIE SENIORONLINE: IEDEREEN DIGITAAL!  Gratis

Woensdag 15, 29 januari en 12, 26 februari van 13.30 tot 15.30 uur

Leer dankzij ons platform SeniorOnline werken met de online diensten 
van de Stad! Hoe maakt u een Facebookprofiel aan? Waar vindt u snel 
een activiteit voor het komende weekend? En hoe kunt u online een 
afspraak maken met de diensten van de Stad of een geboorteakte af-
drukken? Op ons platform SeniorOnline vindt u alle voor u nuttige online 
diensten terug. Mis de digitale trein niet en schrijf u in voor een van onze 
demonstraties!

U moet in Brussel-Stad wonen en uw identiteitskaart en PIN-code bij 
u hebben om aan deze activiteit te kunnen deelnemen.
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SAMEN BRUSSELEN!
SENIORCINÉ 5€    
Dinsdag 7 januari en 4 februari om 14 uur 

Het team van SeniorCiné stelt u voor om samen een recente film te 
gaan bekijken in bioscoop Aventure. Doorgaans kiezen we een Franse 
film, of een film in Franstalige versie, die 's namiddags geprogram-
meerd staat. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om op tijd naar huis te 
gaan. Na de film praten we na bij een drankje.
Doet u mee? Stuur een e-mail of sms naar het team en zij vertellen u 
welke film er op het programma staat.

Cinema Aventure
Kleerkopersstraat 15, 1000 Brussel

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

Deel uw gegevens mee per e-mail of  
sms aan:

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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SAMEN BRUSSELEN!
BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING DALI-MAGRITTE
Zaterdag 18 januari om 11 uur

Een niet te missen evenement: een honderdtal werken, waarvan som-
mige zelden worden tentoongesteld, afkomstig uit privécollecties of 
grote internationale musea.

De twee schilders ontmoetten elkaar in Parijs en daarna in Cadaquès 
(bij Dali) tijdens een surrealistische zomer, waarbij ook Éluard, Miro, 
Buñuel … aanwezig waren. Momenten van dialoog tussen twee ver-
schillende werelden, maar met verrassende gedeelde elementen. Dali 
en Magritte zijn twee figuratieve schilders, die de werkelijkheid elk op 
hun manier bekijken. 

Midden in de ruimte komen we via een 360°-projectie terecht in een 
landschap dat rechtstreeks geïnspireerd is op ‘Le Temps menaçant’.

Tijdens dit opmerkelijke bezoek bekijken we de werken van twee 
grootmeesters uit de 20e eeuw met een nieuwe blik. Een feest van de 
absurditeit dat onze geesten prikkelt!

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten,   
Koningsplein 3 – ingang BRESHAM 
De gids wacht u binnen bij het ontmoetingspunt op. 
Gratis vestiaire verplicht. Vouwstoeltjes beschikbaar bij de 
vestiaire.

€19. Na reservering dient u dit bedrag te betalen op het reke-
ningnummer BE24 0001 1913 9238 van Lucienne MOHIN. 
 
Lucienne Mohin 02/260 15 83 of 0478/407 116  
(laat een bericht achter op het antwoordapparaat)
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SAMEN BRUSSELEN!   
BEZOEK AAN DE WERKPLAATS VAN GLASBLAZER 
MAJERUS 
Dinsdag 21 januari om 14 uur

De glasramenzaak van Pierre Majerus werd in 1965 opgericht en 
staat in België en in het buitenland bekend om zijn hedendaagse 
artistieke creaties en om zijn art nouveau- en art deco-realisaties. 
Majerus past met plezier een zeer oude techniek aan het hedendaag-
se gebruik aan en gaat voortdurend op zoek naar vernieuwingen op 
dit gebied. Ontdek samen met onze gids de magie van het maken of 
restaureren van een glasraam.

Afspraak om 14 uur op Jachtlaan 64 in 1040 Brussel
Tramhalte: De Jacht of Acacia (de werkplaats bevindt zich tussen 
de twee haltes), Bus 34-41 en 36
 
€12,50  Na inschrijving stort u uw bijdrage op rekening  
BE05 0910 2141 2575 met de mededeling “NAAM + Voornaam + 
Majerus_BXL_12,50”

INSCHRIJVING: vanaf 6 januari (aantal plaatsen beperkt)

ANNE
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SAMEN BRUSSELEN!    
EEN NATUURWANDELING MET MARION
Donderdag 13 februari om 14.30 uur 

Deze keer laat Marion u de Zenne en het kanaal in Anderlecht ontdek-
ken 
Ooit was de Zenne een aantrekkelijke rivier vol vis, met veel meanders 
en eilandjes. De gele iris, nu het symbool van het Brussels Gewest, 
bloeide er weelderig. De Zenne was DE waterloop van Brussel, maar 
sinds haar overwelving nam het kanaal de rol over.
De wandeling zal u de open Zenne in Anderlecht doen ontdekken 
alsook de jaagpaden langs het Zennekanaal. Onderweg zullen we 
de verschillende functies van deze twee waterlopen ontdekken, hun 
toekomstperspectieven en wat beide waterlopen verbindt.
Opgelet! Wij vertrekken op tijd 

Afspraak aan de uitgang van metrostation COOVI, kant 
Bergensesteenweg, om 14.30 uur (als u ingeschreven bent, maar 
op de dag zelf uiteindelijk toch verhinderd bent, vragen we u om 
0474 76 96 14 te verwittigen)

INSCHRIJVING: vanaf ontvangst van act’3  
(aantal plaatsen beperkt)

MARION



47

SAMEN BRUSSELEN!    
VOORSTELLING "ÉBATS DE COUPLE"  
IN THEATER LE FOU RIRE
Vrijdag 21 februari om 20 uur

Ha! Het leven als koppel, wat een gelukzalige droom! Samenleven en 
hetzelfde denken. Hoe zou de een zonder de ander kunnen leven?
Wat zouden wij, vrouwen, doen zonder de mannen, zo eerlijk en res-
pectvol als ze zijn? Sommigen echter zeggen het tegenovergestelde. 
We zouden arme slachtoffers zijn, die met het egoïsme, de ontrouw en 
de oneerlijkheid van het dominante “mannetje” worden geconfronteerd. 
Wat is waar?
Kom kijken naar deze koppels, die elkaar verscheuren in een voorstel-
ling waarbij voortdurend gelachen wordt. 
Fragmenten van Georges Courteline en Georges Feydeau door Marc 
De Roy, Boris Olivier, Delphine Charlier en Anne Chantraine.

CABARET LE FOU-RIRE 
NIEUW ADRES: Grenadierslaan 48, 1050 Brussel
Vijftien autoparkeerplaatsen beschikbaar, anders kunt u  
parkeren in de omgeving van de Oude-Lindesquare. 
Bus 95 (of bus 71).
Bar geopend vanaf 19.30 uur.

€22. Na reservering dient u dit 
bedrag te betalen op het 
rekeningnummer BE24 0001 
1913 9238 van Lucienne 
MOHIN. 

INFORMATIE: Lucienne 
Mohin 02/260 15 83 of 
0478/407 116 (laat een 
bericht achter op het  
antwoordapparaat)
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Dienst Senioren  02/274 13 00
senioren@brucity.be

ANNE
SAMEN BRUSSELEN!    
MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM 
Vrijdag 28 februari om 14 uur

Het Muziekinstrumentenmuseum van Brussel, het MIM, dat in 1877 
werd opgericht, is een van de grootste muziekinstrumentenmusea ter 
wereld. Zijn collecties tellen meer dan 8.000 instrumenten, waarvan 
meer dan 1.200 in de zalen van het museum worden tentoongesteld. 
Van het klavecimbel tot elektronische muziek. Geleid bezoek en korte 
muzikale momenten.

Afspraak om 14 uur op het Muziekinstrumentenmuseum,  
Hofberg 2, 1000 Brussel

€15 Na inschrijving stort u uw bijdrage op het rekeningnummer 
BE05 0910 2141 2575 met de mededeling “NAAM + Voornaam + 
MUZIEK_BXL_15”

INSCHRIJVING: vanaf 6 januari (aantal plaatsen beperkt)
Dienst Senioren: 02/274 13 00 – senioren@brucity.be
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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: Ik breek mijn computer op 17, 23, 24, 30 et 31 januari
MODULE 2: Ik orden de inhoud van mijn computer op 6 en 7 februari
MODULE 3: Ik surf zonder angst op internet op 13 februari
MODULE 4: Ik beheer mijn mailbox op 14, 20 en 21 februari

S PUNT LIPS,  Gravin Van Vlaanderenstraat 4, 1020 Laken

2x 55+  /datum : een volle activiteitenkaart voor alle modules  
(info p7)
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INFORMATICA
SENIORMODULES BIJ L’EPN- BRAVVO
Op dinsdag van 13.30 tot 16 uur stelt OCR-Bravvo u diverse modules 
voor die aangepast zijn aan uw behoeften. Slechts één voorwaarde: u 
moet alle sessies van de gekozen module bijwonen. Er worden tablets 
ter beschikking gesteld. Als u uw eigen tablet meebrengt, mag uw les-
gever die niet gebruiken. Er worden geen smartphones ter beschikking 
gesteld; die moet u dus zelf meebrengen.

EPN-Bravvo, rue de la Caserne 37 à 1000 Bruxelles
Une carte de membre annuelle de 2€ permet d’accéder aux 
formations Seniors ainsi qu’à toutes les formations et aux heures 
en accès libre dans l’EPN-Bravvo. 
Dienst Senioren: 02/274 13 00 – senioren@brucity.be

TABLETS EN SMARTPHONES: VEILIG WERKEN MET EEN TABLET
Dinsdag 14, 21 en 28 januari

 P Een tablet of smartphone vergrendelen en ontgrendelen
 P De authenticatie in meerdere stappen
 P Inzicht krijgen in de diverse verbindingen en veiligheid met:  

 wifi; 4G en 5G; Bluetooth
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Dienst Senioren: 02/274 13 00 
senioren@brucity.be

 P Een apparaat geolokaliseren om het te blokkeren of de inhoud te  
 verwijderen

 P Het systeem bijwerken en de apps updaten (autorisatie van apps)
 P Een account installeren op een nieuwe smartphone/tablet 
 P Dezelfde interface op eender welke telefoon (opstarten)
 P Smartphones: instant messaging Whatsapp en Viber

 
Dinsdag 4 februari

 P Tablets en smartphones: kennismaking met nuttige apps
 P Dinsdag 11, 18 februari en 3 maart
 P Apps installeren, instellen, gebruiken en verwijderen
 P Kennismaking met nuttige apps: cursussen, weerbericht,  

 openbaar vervoer...
 P Auvio
 P Itsme
 P De Google-instrumenten: Agenda/ Keep/ Maps 

Sociale netwerken voor beginners (op pc) 
 
Dinsdag 10, 17 en 24 maart

 P Algemene voorstelling: Facebook/ Pinterest/ Instagram/  
 YouTube

 P Facebook: inschrijven/ personaliseren/contacten/ veiligheid/ 
 posten/delen/ Messenger...

 P Facebook: groepen/ evenementen/ Marketplace 
 P Hoe kunt u een of twee personen van uw keuze toegang geven  

 tot het beheer van uw privéaccount? 
 

OCR-Bravvo, Kazernelaan 37, 1000 Brussel
 
Een jaarlijks lidmaatschap van € 2 geeft u toegang tot de opleidingen 
voor senioren en tot alle opleidingen en uren met vrije toegang tot 
OCR-Bravvo. 
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Service Seniors • 02 274 13 00
seniors@brucity.be
Dienst Senioren : 02/274 13 00 
senioren@brucity.be

FIT BLIJVEN
CHÈQUES SPORT

DAAR GAAN DE 55-PLUSSERS
Vanaf nu kunt u bij de Dienst Senioren van Brussel-Stad terecht voor 
sportcheques! 
Voor de vierde keer besliste het College van burgemeester en schepenen 
van de stad Brussel om sportcheques toe te kennen aan 55-plussers en 
dat opnieuw zonder inkomstencriterium.
Wie er gebruik van wil maken, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• 55 jaar of ouder zijn
• Op het grondgebied van de stad Brussel wonen (1000, 1020, 1120, 1130)
• Lid zijn van een bij Sodexo aangesloten sportclub 

 
Als u een sportcheque van maximaal €100 wilt ontvangen, ga dan 
naar het S Punt Van Artevelde, Van Arteveldestraat 129, met:
• Uw identiteitskaart
• Het door uw sportclub ingevulde formulier (verkrijgbaar in onze S 

Punten en per e-mail via onze dienst)
• Het betalingsbewijs van uw lidgeld aan de sportclub

De cheques op naam moeten persoonlijk worden afgehaald. Eén che-
que per persoon, af te halen tot mei 2020. De cheques blijven geldig tot 
september 2020.
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QUOI ? QUAND ? OU ? A QUELLE
HEURE ?

COMBIEN ?

Zumba NOH maandag Zwembad van NOH
Lombardsijdestraat 120
1120 Brussel

11 tot 12u 1 x 55+  

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

Aquagym 
centrum

dinsdag Zwembad van de Stad 
Brussel
Reebokstraat 28
1000 Brussel

15u40 tot 
16u40

Toegang 
zwembad +  

1 x 55+  

Qi Gong woensdag 
vanaf 22/1 
(behalve 
19/2)

S Punt Leopold 10u15 tot 
11u15

gratis

Latin'Dance woensdag Zuidpaleis (Rogier van 
der Weydenstraat 3, 
1000 Brussel)

11t ot 12u gratis

Pilates donderdag Zuidpaleis (Rogier van 
der Weydenstraat 3, 
1000 Brussel)

11 tot 12u gratis

Zumba  
Jubelpark

donderdag S Punt Jubelpark 11 tot 12u 1 x 55+  

Aquabike donderdag Zwembad van NOH
Lombardsijdestraat 120
1120 Brussel

12u45 tot 
13u45

Toegang 
zwembad +  

1 x 55+  

Qi Gong donderdag 
vanaf 23/1

S Punt Lips 14u45 tot 
15u45

gratis

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

Aquagym Laken   
 

vrijdag Zwembad van Laken 
Kerkeveldstraat 73/89
1020 Brussel

11u40 tot 13u Toegang 
zwembad +  

1 x 55+  

Tai-Chi 55+ vrijdag S Punt Jubelpark 14 tot 16u gratis

FIT BLIJVEN

Storten op BE29 0910 1798 7364
Mededeling voor Brusselaars CSK_BXL_25
Mededeling voor niet-Brusselaars CSK_NBXL_35
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Dienst Senioren  02/274 13 00
senioren@brucity.be

CHOCOLATE NATION IN ANTWERPEN

Dinsdag 28 januari om 8.30 uur

Antwerpen, dat bekendstaat om zijn modeontwerpers, zijn haven en zijn dia-
mantairs, verbluft ons eens te meer met een unieke, ludieke en interactieve 
ervaring rond de geschiedenis van de Belgische chocolade: Chocolate Nation.

U kunt niet minder dan 14 themazalen bezoeken via een parcours met een 
audiogids dat 90 minuten vergt. Nieuwsgierigen, lekkerbekken en fijnproevers 
zullen niet op hun honger blijven zitten! 

Na het bezoek trekken we naar de drukstbezochte voetgangerszone: de Meir. 
Hier komen winkelfanaten aan hun trekken en de anderen kunnen rustig kuieren 
met hun neus in de lucht, genietend van de omringende architecturale parels, 
in het bijzonder het beroemde Paleis op de Meir, een juweeltje uit de 18e eeuw.

Afspraak om 8.30 uur op het Emile Bockstaelplein
 
€15 BXL – €20 NBXL. Na inschrijving stort u uw bijdrage op het reke-
ningnummer BE05 0910 2141 2575 met de mededeling   
"NAAM + Voornaam + ANTWERP_BXL _15" of "NAAM + Voornaam + 
ANTWERP_NBXL_20"

  inschrijvingen vanaf 6 januari 

BEWEGEN-REIZEN 
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Dienst Senioren  02/274 13 00
senioren@brucity.be

SEA LIFE EN BEZOEK AAN SLUIS    

Dinsdag 25 februari om 8 uur

En weg zijn we voor een dagje met klein en groot aan zee!
‘s Ochtends ontdekken we het waterleven bij Sea Life in Blankenberge. In een 
vijftigtal aquariums zitten verscheidene soorten bij elkaar uit rivieren, oceanen 
en zeeën. Daarnaast kunt u het opvangcentrum ontdekken, waar alle op de 
Belgische stranden aangespoelde zeehonden worden verzorgd.
‘s Middags vertrekken we naar Sluis, het pareltje van Nederland. Deze ver-
sterkte stad met een rijke geschiedenis zal u bekoren met haar architectuur, 
haar gezellige sfeer en haar vele winkels en cafés. 

Afspraak om 8 uur op het Emile Bockstaelplein

€13 BXL – €18 NBXL. Na inschrijving stort u uw bijdrage op het reke-
ningnummer BE05 0910 2141 2575 met de mededeling  "NAAM + 
Voornaam + SEA_BXL _13" of "NAAM + Voornaam + SEA_NBXL_18"

 
INSCHRIJVINGEN VANAF 6 JANUARI 
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Ce programme existe en  
néerlandais et français.

Au cas où vous ne l’auriez pas reçu  
dans la langue de votre choix,  
n’hésitez pas à nous contacter.

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


