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INHOUD
Beste vrienden van de Dienst Senioren
 
Na een mooie start van het nieuwe jaar 
heeft de Dienst Senioren voor u opnieuw 
een zeer mooi aanbod aan activiteiten voor 
de maanden maart en april!
 
Ik vestig even de aandacht op enkele van 
deze activiteiten:
 
Op 8 maart is het de Internationale Vrouwendag. 
De Dienst sluit zich aan bij deze belangrijke dag en 
biedt u een ontmoeting met de vzw Garance aan, een 
vereniging die zich inzet voor de preventie van geweld 
tegen vrouwen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op 12 
maart. U kunt er ideeën uitwisselen over de veiligheid op openbare plekken.
 
In april kunt u deelnemen aan de grote paaseierenzoektocht georganiseerd 
door de Dienst Senioren bij het S Punt Lips. Neem gerust je kinderen, kleinkin-
deren of vrienden mee.
 
Deze twee maanden worden er ook vele uitstappen georganiseerd. Van 
Roubaix in Frankrijk tot de Efteling in Nederland. Van Bergen, waar we in de 
voetsporen van Vincent Van Gogh treden, tot Gent, voor een bezoek aan de 
prachtige tentoonstelling ter ere van Jan Van Eyck. Er is zeker voor ieder wat 
wils! Heeft u interesse, neem dan contact op met uw Dienst Senioren om uw 
plaats te reserveren.
 
Meer dan ooit willen we u ontmoetingsplekken aanbieden, plekken in uw eigen 
wijk waar verschillende generaties en culturen samenkomen. Dit doen we door 
meer en meer activiteiten aan te bieden. In deze context wens ik alle vrijwilligers 
te bedanken die zich in de S Punten inzetten om kwaliteitsvolle projecten aan te 
bieden.
 
Blader eens door uw Act’3; er is zeker een activiteit bij die u past!
 
Veel leesgenot.
 
 
Tot binnenkort,

Philippe Close
Burgemeester van de Stad Brussel

NEW
INSCHRIJVINGEN

vanaf maandag  
9 maart 2020

Via telefoon: vanaf 10u via 02 274 13 00 
of tevoren via mail (wordt in aanmerking  

genomen vanaf 9 maart 2020 )

Ter plaatse in S Punt Van Artevelde:  
vanaf maandag 9 maart 2020 vanaf 10u. 
Nadien open van maandag tot vrijdag 

van 8u30 tot 16u

Inschrijvingsprocedure op pg. 6-7
Act’3 : Tweemaandelijkse Brochure
Kantoor : 1099 Brussel
Verantwoordelijke uitgever:
Barbara Wellens
Van Arteveldestraat 129, 1000 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
Tel nr 02 478 71 15 

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

'S' PUNTEN

ADRESSEN
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Onze senioren hebben een centrale rol in de organisatie van de activiteiten van 
de dienst Senioren. Met meer dan 50 vrijwilligers is er een echte participatieve 
dynamiek.  

Elke 2 maanden geeft de ‘vrijwilliger in de kijker’ een extra woordje uitleg in uw 
Act’3!

Wat betekent het voor u om vrijwilliger te zijn voor de 
Dienst Senioren?

Dankzij mijn vrijwilligerswerk bij de Dienst 
Senioren kan ik momenten van vreugde, 
troost of geluk delen met mensen die soms 
minder goed omringd zijn. Dit allemaal 
dankzij de motiverende en zinvolle ac-
tiviteiten!

Wat draagt de participatie van se-
nioren bij voor de activiteiten, ex-
cursies en evenementen van de 
dienst?

Hun participatie is erg belangrijk om 
aan de echte noden van de senioren 
te kunnen voldoen. Na hun werk, de 
opvoeding van hun kinderen enz., heb-
ben senioren nood aan een beetje tijd 
voor zichzelf. Door zelf activiteiten op te 
zetten met de hulp van de Dienst Senioren, 
kunnen we ervoor zorgen dat onze senioren 
zich naar eigen vermogen kunnen ontspan-
nen en er even tussenuit kunnen zijn. 

Welke voorstellen zou u aan de dienst Senioren wil-
len doen om deze participatie nog te versterken?

Het zou interessant zijn dat de senioren zelf activiteiten en projecten kunnen 
voorstellen. Deze projecten kunnen dan in een “ideeënbus” worden gestopt. De 
dienst Senioren zou alle mogelijke communicatiemiddelen kunnen inzetten om 
de senioren te informeren over het bestaan van deze ideeënbus en zoveel mo-
gelijk mensen te bereiken.

EEN VRIJWILLIGER IN DE KIJKER

De Dienst Senioren verwelkomt u op 7 plaatsen:



6 7

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

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

Vóór 9 maart kunt u een mailtje sturen. Die worden vanaf de inschrij-
vingsdatum in chronologische volgorde beantwoord. 

Vanaf 9 maart  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 (9 maart) 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.

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€  
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 0910 1798 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

GRATIS ACTIVITEITEN?

BETALENDE ACTIVITEITEN?

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 begrij-
pelijke documentaires te vertonen.

In samenwerking met de Dienst Senioren 
biedt Exploration du Monde u een abonne-

ment 2019-2020 aan een voorkeurstarief aan 
op vertoon van deze pagina uit Act’3.

OP HET PROGRAMMA:

"AUSTRALIE, SUR LES PISTES DU RÊVE" DOOR CHARBONNEAU

Vrijdag 13 maart om 14.30 uur en 20.15 uur / 
Zaterdag 14 maart om 16 uur  

Een avontuurlijke tocht door het tropische Australië, van oost naar west, 
van Queensland tot de uiterste grenzen van de Kimberley.  Jean en Wei 
nemen u mee op hun droompaden, van het Great Barrier Reef en de re-
genwouden van Cape York tot buitengewone rotswanden, feestende 
Aboriginals, parelkwekers en ruige boeren, klaar voor hun jaarlijkse rodeo.  

VOOR ALLE LEEFTIJDEN    

ABONNEMENTEN VERKRIJGBAAR  
BIJ DE TICKETBALIE  

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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EVENEMENT

DAMES VAN 55+ EN HUN VEILIGHEID  
Gratis
Donderdag 12 maart van 9 tot 14 uur

Heeft u zich ook al wel eens onveilig gevoeld op 
straat, op het openbaar vervoer of thuis? 

Misschien aarzelt u zelfs om nog buiten te 
komen op bepaalde uren of op bepaalde 

plekken? Het is nochtans mogelijk om uzelf 
te beschermen zonder uw culturele of 
sociale leven los te laten, ongeacht uw 
leeftijd!
Wat betekent veiligheid voor u? In welke 
situaties en waarom voelt u zich onveilig?

En vooral: Wat kan u doen om dit gevoel van 
onbehagen te verminderen?

Al 20 jaar lang zet vzw Garance zich in voor de 
preventie van geweld tegen vrouwen en wordt er 

een specifiek programma aangeboden voor dames 
van 55 jaar en ouder. Garance nodigt u uit om deel te nemen aan discussiegroe-
pen over veiligheid, samen met dames van dezelfde leeftijdscategorie. Wie dat 
wenst, kan achteraf deelnemen aan een verdere opleiding om zichzelf te 
beschermen tegen verbaal en fysiek geweld.

In het kader van de Internationale Vrouwendag laten wij u graag kennisma-
ken met deze vzw, voor een gezellig voormiddagje onder ons. 

Voor deze gezellige dag voorzien wij iets te eten en te drinken. Daarom is het 
noodzakelijk om vooraf in te schrijven

S Punt Lips, Gravin van Vlaanderenstraat 4 in 1020 Brussel

EIEREN RAPEN EN HAPPY+KE PASEN VOOR  
GROOT EN KLEIN! 
Gratis
Woensdag 8 april van 14 tot 19 uur

U bent nooit te oud om op schattenjacht te gaan, en al zeker niet 
wanneer het om paaseieren gaat!
De klokken zijn ons niet vergeten. Dus hebben wij uw hulp nodig om 
de 1001 verstopte eieren in onze tuin op te sporen.
Kom samen met uw gezin, vrienden of kleinkinderen en geniet van dit 
gezellig moment voor alle generaties. U krijgt er een lekkere beloning 
voor in de plaats.
Vanaf 16u wordt er plaats gemaakt voor muziek, voor een zinderende 
Happy+ke!
Inschrijven verplicht, dranken betalend vanaf 16u.

S Punt Lips, Gravin van Vlaanderenstraat 4 in 1020 Brussel
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Inlichtingen: “Les Amis de la Nature“   
anlaeken@gmail.com,  Odette Zicot 0479 28 40 54

ADEPS-WANDELING Gratis

Zondag 26 april van 8.30 tot 18 uur

Les Amis de la Nature van Laken en Neder-Over-Heembeek nodigen 
u samen met de Ligue des familles uit om de groene hoekjes van 
Laken, Neder-Over-Heembeek en omstreken te ontdekken, alleen of 
in groep, langs een wandelparcours van 5, 10, 15 of 20 kilometer.
Wandelt u niet graag alleen? Geen probleem, sluit om 10u aan bij de 
groep van 10 kilometer of om 10u30 bij de groep van 5 kilometer.
Na de inspanning kan u genieten van een lekker soepje, een stukje 
taart, een goed biertje of een broodje gemaakt door onze leden.
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen. 

Vertrek van het lokaal van “Les Amis de la Nature“,  
De Wandstraat 93 te 1020 Brussel  (Trams 3, 7 19  en  Bus 53)

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 de Stad Brussel wonen en uw identiteitskaart en pincode 
bij u hebben om aan deze activiteit te kunnen deelnemen.

S PUNT LOUIZA
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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 multimediaruim-
te 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 dienstverle-
ning 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 4, 18/03 en 1, 15, 29/04: ons team helpt u bij het gebruik van uw 
smartphone of tablet

Woensdag 11,25/03 et 22/04: ons team helpt u bij het gebruik van de pc’s 
die tot uw beschikking staan

CYBERFREE: U KUNT TERECHT IN DE COMPUTERRUIMTE   
Gratis  
Donderdag 12, 26 maart en 9, 16, 30 april van 13.30 tot 15.30 uur

De computerruimte van het S Punt Louiza staat voortaan elke dinsdagmiddag 
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. 

MADELEINE | IOLA | ETIENNE
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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, geschiedenis of 
wetenschap: elke documentaire zet aan tot nadenken. Achteraf kunt u 
napraten bij een kopje koffie.

EEN NIEUW LEVEN STARTEN OP EEN EILAND 
Donderdag 5 maart om 13.30 uur 

Deze reportage (Vivre sur une île à l’heure de la retraite) 
gaat over vier Fransen die de bladzijde willen 

omslaan en hun leven radicaal willen veranderen, 
het avontuur willen aangaan of simpelweg een 

tweede verblijf willen kopen. Zij maakten hun 
droom waar en gingen op een eiland wonen. 
In de film worden ze gevolgd en krijgen we 
zicht op hun motivatie, hun hoop, de 
verschillende stappen van hun vestiging 
en hun dagelijkse leven daar.  (94 min)

NOORD-KOREA,  EEN LAND 
WAAR DE TIJD BLEEF 

STILSTAAN
Donderdag 19 maart om 13.30 uur 

Ondanks enkele toegevingen aan de 
moderne tijd, is het laatste rode rijk blijven 

steken in het communisme van de jaren 1950. 
Verslag van enkele dagen in één van de meest 

gesloten landen ter wereld. (52 min)

SENIOREN: EINDELIJK JE DROOM BELEVEN  
Gratis   
Donderdag 2 april om 13.30 uur

Ze hebben er lang van gedroomd, van hun pensioen waarin ze hun leven over 
een andere boeg kunnen gooien. Na hun “klassieke” loopbaan storten Hélène, 
Jacques en Michèle zich op buitengewone activiteiten, mijlenver verwijderd 
van hun oude leven. Spektakel, humanitair engagement aan de andere kant 
van de wereld, sportprestaties... Voor hen begint het leven pas bij 60. Met hun 
pensioen begint het spannendste hoofdstuk uit hun bestaan...  (52 min)

DE DOLLE VAKANTIE VAN DE CHINEZEN  
Gratis 
Donderdag 23 april om 13.30 uur 

Voor Chinezen is vakantie iets nieuws! Nog geen 
20 jaar geleden ontdekten ze het betaald 
verlof en vandaag genieten ze met z’n 400 
miljoen van deze twee kostbare weken 
van “dolce far niente”, die ze ook wel 
“gouden weken” noemen. 
Bezienswaardigheden, 
mateloosheid, ontdekkingen en 
buitensporigheden... de camera 
volgt deze inwoners van de 
eerste wereldmacht tijdens 
hun verrassende vakantie.   
(53 min)



18 19

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

18

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 49 39 20.

OP VAKANTIE MET GILBERTE   
Gratis

Ierland
Vrijdag 27 maart van 14 tot 16 uur

De Connemara, bezongen door M. Sardou, adembenemende landschappen, 
dorpjes die elk een postkaart waard zijn, Keltische overblijfselen, pubs en 
Guinness, bruisende zaterdagavonden in de steden... Deze reis zal u zeker 
kunnen bekoren!

België
Vrijdag 3 april van 14 tot 16 uur

Ook binnen de landsgrenzen kan u perfect reizen! Ons vlakke land biedt tal 
van plekjes boordevol geschiedenis en anekdotes, op slechts enkele kilome-
ters van bij ons. Kom met ons mee naar de Belgische kust, Nieuwpoort, 
Raversijde, Brugge, Hasselt of Chimay.

VAN ARTEVELDE
S PUNT VAN ARTEVELDE
Arteveldestraat 129, 1000 Brussel

Alle dagen open van 8.30 tot 16 uur

CREATIEVE WORKSHOPS /  
EEN HOUTEN KIST PERSONALISEREN Gratis

Dinsdag 17 en 31 maart om 14 uur

Een minibibliotheek, een opbergbak voor kussens of materiaal, een bloembak, 
een nieuw cosy plekje voor de kat of een designobject dat in uw salon prijkt... 
Onder Tessa’s begeleiding ontdekt u de 1001 mogelijkheden om van een houten 
kist een praktisch en mooi stuk te maken, waarop velen jaloers zullen zijn!

EEN KARAF PERSONALISEREN  Gratis

Dinsdag 7 en 21 april om 14 uur 

Plastic is niet langer “fantastic”. Voortaan gaan we voor “zero waste” en het 
gebruik van duurzame materialen! Maar dat wil toch niet zeggen dat uw 
dagelijkse voorwerpen er grijs en nietszeggend moeten uitzien? Wilt u indruk 
maken op uw genodigden of uw drankpauzes simpelweg wat opfleuren, dan 
heeft Tessa wel wat tips voor u om uw waterkaraf een persoonlijke toets te 
geven. 

MARTINE

GILBERTE

S PUNT VAN ARTEVELDE
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HANDVERZORGING  4x 55+  of 5€

Vrijdag 6 maart en 3 april van 13.30 tot 15.30 uur,  

uitsluitend op afspraak

Jennifer 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.

JUWELEN MAKEN  2x 55+  of 3€ 

Maandag 9, 23 maart en 20, 27 april 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 vermelding « NAAM + 
Voornaam + REF CAK_BXL_20 of CAK_NBXL_30 » 

ELIANE

ELIANE

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 49 48 05

INITIATIE IMPROVISATIE VOOR SENIOREN  
Gratis 

Maandag 2, 16, 30 maart en  
6 april van 13 tot 16 uur  

Aan de hand van waargebeurde of denkbeeldige si-
tuaties en via een rollenspel helpt Eliane u om al het 
creatieve potentieel dat in u schuilt aan te boren. Er 
is geen toneelervaring 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 deel-

nemers elkaar bij de lunch (potluck).

MARIE-COLETTE
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KENNISDONDERDAGEN   
Gratis

Donderdag 12 maart van 13 tot 16 uur

Muzikale initiatienamiddag

De kennisdonderdagen zijn bedoeld om handige tips en tricks uit te wisselen 
waar iedereen iets aan heeft of die uw dagelijks leven opfleuren. Laat u 
tijdens deze namiddag meevoeren op een muzikale ontdekkingstocht voor 
alle leeftijden.  

Activiteit georganiseerd in samenwerking met PCS Leopold

INFO EN INSCHRIJVINGEN: lorraine@picol.be, 0478 97 02 69

BREIWORKSHOP  
Gratis

Vrijdag 13 maart 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 andere breiplannen.

ALZHEIMER CAFÉ     
Gratis

Woensdag 18 maart 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 standpunt, 
ondanks de ziekte! 

CINEMA LEOPOLD : 

« Qui m’aime, me suive »
Gratis

Woensdag 11 maart om 14 uur

Gilbert en Simone wonen tijdens hun pensioen in een dorpje in 
het zuiden van Frankrijk en ervaren nogal wat ergernissen in hun 

huwelijk. Het constante cynisme van haar echtgenoot, hun 
geldtekort, maar ook het plotse vertrek van haar buurman en 
geheime liefde Étienne, zorgen ervoor dat Simone beslist om 
het huis te ontvluchten. Gilbert beseft dat hij tot alles bereid is 

om zijn vrouw, zijn grote liefde, terug te winnen.

Een film van José Alcala met Daniel Auteuil,  
Catherine Frot, Bernard Le Coq… 

Frans gesproken, Nederlands ondertiteld. 

Activiteit georganiseerd in samenwerking  
met OKRA Laken

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



HET VIERUURTJE VAN LEO /  
VERJAARDAGSFEESTEN OP AANVRAAG    

2x 55+  of 3€      

Woensdag 25 maart en 23 april 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?

INITIATIE ZITGYM  
Gratis

Woensdag 8 april om 14 uur

Willen de spieren niet elke ochtend even vlot mee? Heb je ook wat meer 
nood aan eenvoudige bewegingsoefeningen? Kom dan zeker op woensdag 8 
april naar S-Punt Leopold voor een initiatie zitgym. Een ervaren lesgever van 
OKRA leert je enkele oefeningen aan die je ook thuis makkelijk kan herhalen. 

Activiteit georganiseerd in samenwerking met OKRA Laken

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

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

Vrijdag 20 maart en  17 april  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 nostalgi-
sche of hilarische momenten ...  

Alles mag!

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

ELILIANE | JEAN-PAUL
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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.

OOSTERSE MAALTIJD
Gratis 
Vrijdag 27 maart vanaf 13 uur
De oosterse keuken, welbekend bij liefhebbers van Libanese, Griekse of Turkse 
specialiteiten, bestaat uit een reeks kleine gerechtjes waarvan u kunt smullen 
terwijl u uitgebreid en gezellig tafelt. Hummus op basis van kikkererwten, mezze 
met trendy kruiden zoals zaatar, groenten, verse kaas, olijfolie... Onmogelijk te 
weerstaan aan deze heerlijke en vaak verfrissende gerechten! Couscous, tabou-
leh, kikkererwten, hummus, olijven, neem mee waar u zin in heeft!

KAAS EN DRUIVEN
Vrijdag 24 april vanaf 13 uur

Met een mooie kaasschotel kunt u op een gezellige manier genieten van een 
maaltijd met familie of onder vrienden. Dé standaard kaasschotel bestaat niet. U 
kunt rekening te houden met ieders smaak en verschillende kazen op een aantrek-
kelijke manier samenstellen volgens het seizoen, het thema en het soort maaltijd. 
Als tapas, aperitief, lunch of dessert, kaas smaakt bij elke gelegenheid en op ieder 
moment! Geitenkaas, Tomme des Pyrénées, Camembert, Brie, Roquefort, Morbier, 
welke verkiest u? 

Inschrijven verplicht, zodat iedereen een andere kaas meebrengt!

ANDREA
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M.: 0492 97 85 89
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KENNISDONDERDAGEN  
Gratis 

Donderdag 16 april van 13 tot 16 uur

INITIATIENAMIDDAG FOTOGRAFIE
Beelden en foto's zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijks 
leven. Deze namiddag staat in het teken van het uitwisselen van kennis, 
handige trucs en moeilijkheden binnen de fotografie. Wij bieden u een 
creatieve initiatienamiddag en workshop waarin beelden centraal staan.  

Activiteit georganiseerd in samenwerking met PCS Leopold

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

Woensdag 15 april 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, tijdschriften), 
penselen en verf of vet pastelkrijt. We scheuren, knippen, plakken en schilde-
ren met een verrassend eindresultaat! 
Dit atelier is intergenerationeel. Open voor jongeren, voor kinderen 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"

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 

GEMEENSCHAPSTUIN   
Gratis   
Woensdag 4, 11 maart en 1, 8 april om 14 uur

Tuiniert u graag, maar hebt u geen tuin?  
Wilt u gezonde groentjes eten die u zelf geplant hebt?  
Dan heeft de Dienst Senioren van de Stad Brussel misschien wel de ideale 
oplossing voor u.  
Op 6 maart opent onze collectieve tuin de deuren voor het 6de opeenvolgende 
jaar. Kom 2 woensdagen per maand samen met ons tuinieren en ontdek het 
plezier van het zaaien en oogsten. 

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 
ons team dat u graag verder helpt 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  13, 27 maart en 3, 24 april 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 staat paraat en volgt de 
begeleider. Een partner is niet nodig, alleen heel veel zin om u te amuseren! 

SERGE

S PUNT LIPS
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HANDVERZORGING  
4 x 55+  of 5€ 

Donderdag 19 maart 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 GELAATSVERZOR-
GING   

4 x 55+  of 5€ 

Donderdag 26 maart 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! 

MAKE-UP IS EEN KUNST   
4 x 55+  of 5€ 

Donderdag 23 april om 14 uur

Yasmine leert u zichzelf opmaken. Verfijn uw technieken met behulp van 
makkelijke tips & tricks. Mogen wij u hiervoor 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 de mededeling "NAAM + 
Voornaam + REF CAK_BXL_20 of CAK_NBXL_30"

33
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REISVERHAAL  
Gratis
Dinsdag 17 maart om 14 uur

HET PLEZIER VAN DE BERGEN OVER TE TREKKEN, VAN 
ASTURIË TOT DE GALICISCHE KUST
Op 71-jarige leeftijd vertrok Willy te voet vanuit Oviedo, de hoofdstad van 
Asturië, in de voetsporen van de Asturische koning Alfonso II, die in de 9de 
eeuw uit zijn hoofdstad vertrok naar deze plek waar het graf van apostel Jakob 
werd ontdekt en er het eerste heiligdom bouwde.

Bij deze 7de weg naar Compostella stak hij de Asturische bergen over om in 
Compostella aan te komen. Hij vervolgde zijn weg langs de mooie Atlantische 
kust, tot Cabo Fisterra, het meest westelijke punt van Europa in Galicië, en 
Muxia, 2 mythische plaatsen langs de route naar Compostella.

JUBELPARK
S PUNT JUBELPARK
Jubelpark 4 te 1000 Brussel (naast de moskee)

Maandag tot vrijdag van 13u tot 16u 

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 kunstenaars in 
de dop te ontmoeten.  
 
Meer informatie? Neem contact op 
met Martine: 0475 69 43 51.

GOSPELKOOR 
Gratis
Woensdag 4, 11 maart et 22 april 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 gepassioneerde muzikanten 
en zangers samenbrengen dankzij gospelmuziek.
Iedereen is welkom. Meer informatie? Neem contact op met 
sttseniors@sttrumpet.com

S PUNT JUBELPARK 

De Camino primitivo

CLAUDE

WILLY
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IMPROVISATIETHEATER   
Gratis

Maandag 27 april om 14 uur

Eliane, onze improvisatiespecialiste en bezielende kracht achter de 
theaterworkshop van de Dienst Senioren, brengt tot onze grote vreugde een 
nieuw en veelbelovend stuk. 

Deze gezamenlijke creatie bevat meerdere komische sketches over thema’s 
zoals tewerkstelling, ecologie, de apotheek en de journaliste, maar er worden 
ook teksten gelezen zoals de vertolking van Jean Gabin van de tekst 
geschreven door Harry Philip Green “Maintenant, je sais qu’on ne sait jamais” 
(Nu weet ik dat je het nooit weet).

Houdt u van nieuwe ervaringen? Sluit dan aan bij Eliane’s workshop, die als 
doel heeft om het creatieve potentieel van onze senioren aan te spreken met 
rollenspellen die gebaseerd zijn op situaties die ze zelf meemaakten of 
verzonnen.

37

ELIANEMARTINE
TOEKOMSTPLAN EN UW EIGEN LEVEN  
IN HANDEN HOUDEN        
Gratis

Maandag 20 april om 14 uur

Ik word ouder, hoe moet ik mijn toekomst bekijken, hoe behoud ik de 
controle over mijn leven?

Hoe kan ik mij vandaag mentaal en praktisch voorbereiden om morgen beter 
te leven?

Waarmee zal ik bezig zijn? Hoe zal mijn sociaal leven eruitzien? Wat met mijn 
gezondheid, mijn inkomsten en mijn verblijfsplaats?

“Ik ben soms bang, ik ben alleen, ik ben minder mobiel... ”

Dat zijn allemaal vragen die we ons stellen als we met pensioen gaan.
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CARINE | ETIENNE | MADELEINE

GAITA GALEGA, DE TRADITIONELE DOEDELZAK 
UIT GALICIË     Gratis

Woensdag 29 april om 14 uur

Voor Benoît Kensier ging het leren gaita spelen hand in hand met een grote 
reis naar Galicië, vol passie, verrijkende ontdekkingen en fantastische 
ontmoetingen.  Als muzikant werkte hij meermaals samen met internationaal 
gerenommeerde muzikanten, zoals de Galiciërs Anxo Lorenzo, Carlos Núñez, 
Susana Seivane, de Ierse groep The Chieftains en de Belgisch-Galicische 
groep Ialma.  

Hoewel de Vlaamse Primitieven zoals Bruegel vaak doedelzakken afbeeldden 
in hun schilderijen, is het instrument vandaag eerder miskend in België en blijft 
het onvoorwaardelijk aan Schotland gelinkt. De Gaita Galega daarentegen is 
ongetwijfeld het meest traditionele symbool van Galicië. Deze doedelzak  
wordt door tienduizenden Gaiteiros en Gaiteiras bespeeld en kent gouden 
tijden.  Hoe komt het nu dat de traditionele Galicische muziek zo populair is 
terwijl wij in België geen doedelzaktraditie kennen? Benoît Kensier geeft zijn 
kijk op de zaak in zijn lezing over de Galicische doedelzak met verschillende 
muzikale intermezzo’s.

S PUNT NEDER

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: DIGITALE  
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 3, 17, 31/03 en 14, 28/04, donderdag 5, 19/03 en 16, 30/04 : ons 
team helpt u bij het gebruik van uw smartphone of tablet 

Dinsdag 10, 24/03 en 7, 21/04, donderdag 12, 26/03 en 9, 23/04 : ons team 
helpt u bij het gebruik van de pc’s die tot uw beschikking staan
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CYBERFREE:  
COMPUTERRUIMTE TOT UW BESCHIKKING
Gratis

Woensdag 4, 18 maart en 1, 15, 29 april van 13.30 tot 15.30 uur

De computerruimte van het S Punt Neder staat voortaan elke dinsdagmiddag 
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. 

INITIATIE SENIORONLINE: IEDEREEN DIGITAAL!  
Gratis

Woensdag 11, 25 maart en 8, 22 april 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 de Stad Brussel wonen en uw identiteitskaart en pincode bij u heb-
ben om aan deze activiteit te kunnen deelnemen.

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

Dinsdag 3 maart en 7 april 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 geprogrammeerd 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 € ter plaatse te betalen aan de bioscoop. (Inschrijving verplicht om van 
het voorkeurstarief te kunnen genieten.)

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

ANNE
BEZOEK AAN DE WERKPLAATSEN  
VAN DE MIVB  

Gratis

Vrijdag 13 maart om 9.30 uur

Samen met Anne komt u alle geheimen van het Brussels openbaar vervoer 
te weten, via een voorstelling van de MIVB, de Maatschappij voor het Inter-
communaal Vervoer te Brussel, een bezoek aan de herstelwerkplaatsen voor 
metrostellen en bussen en de rijsimulator. 
De verplaatsingen en het bezoek zijn volledig gratis, maar u dient wel een 
ticket heen- en-terug te kopen als u geen abonnement heeft.  U dient in goe-
de conditie te zijn om ongeveer 4 km te voet af te leggen zonder vermoeid te 
raken. Er zijn ook wat trappen bij.
 
Opgelet! Er gelden strikte veiligheidsregels. Alleen aangemelde personen 
worden toegelaten bij de ingang. Deze gegevens worden door de MIVB niet 
gebruikt voor andere doeleinden dan uw bezoek.

AFSPRAAK:
9:30 op het hoofdkantoor
Koloniënstraat 62 te 1000 Brussel.  
Onthaal aan Mobisquare, multimediaruimte
Tramhalte 92, 93:  Metro Park

SAMEN BRUSSELEN   

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



44 45

BRUSSELSE VERHALEN – LEZING MET TUSSENDOORTJE
Zaterdag 14 maart om 13.45 uur

Tijd voor een heel Brussels tussendoortje, dit op vraag van meerdere leden 
van Atomium-Louiza. 

Dominique Dognié, bibliothecaris van beroep en ook wel “Joske Maelbeek” 
genoemd, ontvangt u ‘s middags "just op taaid vi t'eite!" (juist op tijd voor het 
eten!) voor zijn voordracht. 

Deze Brusselaar was grote fan van de Dialogues de la Semaine van Virgile 
(denken we hierbij aan het betreurde Pourquoi pas ?), die zijn kindertijd ken-
merkten. Sinds zijn jeugd schrijft hij gedichten en fabels in het Brussels, zoals 
“Le journal d’un slumme kadei”, “Le Best Tof” en “La mijole pour tous”. In 2019 
ontving hij de Manneken Prix du livre bruxellois voor zijn herwerkte versie van 
de roman van Bruno Brel. 

Kortom, wees erbij voor een ontspannende namiddag.

U heeft de keuze tussen warme appeltaart met een bolletje ijs, chocolade-
mousse of een dame blanche + koffie of thee.

" HET GOUDBLOMMEKE IN PAPIER"
Cellebroersstraat 55 te 1000 Brussel 

TOEGANG: 
Bus 86, halte César de Paepe, Tram 3, halte ANNEESSENS
Bus 27, halte KAPEL - Bus 95, halte GROTE ZAVEL  

19,50€. voorstelling met hapje en drankje inbegrepen. 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)

ANTARCTICA  
Zaterdag 28 maart om 14.15 uur

Les Petits Débrouillards nodigen u uit op de tentoonstelling Antarctica, in het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
Antarctica is een interactieve tentoonstelling van Luc Jacquet, de maker van 
"March of the Penguins", waarin u geconfronteerd wordt met het contrast 
tussen twee werelden: enerzijds een onherbergzaam en verlaten ijslandschap 
waar vogels en zeezoogdieren leven en anderzijds een bruisende onder-
waterwereld met meer dan 9000 soorten vissen, week- en schaaldieren en 
koralen. Ga mee op expeditie naar Antarctica, alsof u er echt bij bent!     

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN 
Vautierstraat 29 te 1000 Brussel
TOEGANG: Bus 34 en 80 halte Museum
      Bus 38 et 95 halte Idalia

VOLWASSENEN 9€,  KINDEREN 6€, Overschrijving op het rekening-
nummer “Petits Débrouillards“  BE30 0012 9657 1011  
Les Petits Débrouillards accepteert sport - en cultuurcheques. 

INFO EN INSCHRIJVINGEN BIJ: 
Nicole Malengreau : malengreaunicole@gmail.com ou 0476 502 049

Antarctica  
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Donderdag 30 april om 14u30 

Begin XVIIIde eeuw was het een landelijke streek waar de rijke Brusselse 
patriciërs een buitenverblijf bouwden, op een steenworp afstand van de stad 
met hun koets.

Zij genoten er van een villa omringd door een groot park op de flank van de 
prachtige Zennevalei. Weiden, kudden, herders, het kanaal en zijn vaartuigen…

Op de plaats van het Moeraske was er wat later het Walckierspark en het 
uitgestrekte domein van de Goede Herder zou worden.
De ingeschreven die op de dag van de wandeling niet kunnen meegaan, 
moeten de dienst Senioren informeren, via tel.0474 76 96 14. De wandeling 
start stipt op tijd.

AFSPRAAK OM 14u30 AAN DE ST VINCENTIUSKERK 
(Bus 45, 64, 59, 69) St Vincentiusplein te 1140 Evere

INSCHRIJVING VANAF ONTVANGST VAN ACT’3 
(aantal plaatsen beperkt)

WANDELING 

IN HET MOERASKE 

MET MARION

MARION
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WAT? WANNEER? WAAR? UUR? €

HERVATTING op 
2/3 
Ik ren me fit

maandag Koning Boudewijnstadion 10 tot 11u gratis

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 16u gratis

Aquagym 
centrum

dinsdag "Zwembad van de Stad 
Brussel 
Reebokstraat 28 
1000 Brussel"

15u10 tot 
16u10

Toegang 
zwembad + 

1 x 55+  

Ik ren me fit woensdag Koning Boudewijnstadion 10 tot 11u gratis

Qi Gong woensdag S Punt Leopold 10u15 tot 
11u15

gratis

Latin'Dance woensdag Zuidpaleis (Rogier van der 
Weydenstraat 3, 1000 Brus-
sel)

11 tot 12u gratis

Pilates donderdag Zuidpaleis (Rogier van der 
Weydenstraat 3, 1000 Brus-
sel)

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 à 
13u45

Toegang 
zwembad +  

1 x 55+  

Qi Gong donderdag S Punt Lips 14u45 tot 
15u45u

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

SPORTCHEQUES

Sportcheques
DAAR GAAN DE 55-PLUSSERS
Vanaf nu kunt u bij de Dienst Senioren van de Stad Brussel 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, 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 cheque 

per persoon, af te halen tot mei 2020. De cheques blijven geldig tot sep-
tember 2020.

55+

WE BLIJVEN IN VORM!

Storten op BE29 0910 1798 7364
Mededeling voor Brusselaars CSK_BXL_25
Mededeling voor niet-Brusselaars CSK_NBXL_35
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BERGEN: IN DE VOETSPOREN VAN VINCENT VAN GOGH 
EN DE BERGENSE SCHOOL

Dinsdag 31 maart om 8 uur

Na ontvangst met koffie en een croissant op de Grote Markt (Grand Place) van 
Bergen vertrekken we voor een rondrit van 3 uur, “In de voetsporen van Vincent Van 
Gogh”. We bezoeken zijn woning in Cuesmes en komen langs Flénu, Frameries, 
le Grand Hornu en zijn woning in Wasmes.

Om 13u wacht ons een driegangenmenu in restaurant Excelsior op de Grote Markt. 
U heeft de keuze tussen: voorgerecht A, Paté, of B, garnaalkroket, en hoofdge-
recht C, Zalm met aardappelen en groenten, of D, Bergense varkenskotelet met 
frietjes en salade. Gelieve uw keuze aan te geven bij uw overschrijving. Taart van 
de dag als dessert.
Na de maaltijd bezoeken wij met een gids de tentoonstelling van de Bergense 
School 1820 - 2020 in het Museum voor Schone Kunsten (Musée des Beaux-Arts), 
waar we maar liefst 150 originele werken kunnen bewonderen.

AFSPRAAK OM 8 :00 UUR OP HET EMILE BOCKSTAELPLEIN 
 

Prijs : 60€ Overschrijving op het rekeningnummer “Petits Débrouillards“ 
BE30 0012 9657 1011 met de mededeling : naam, voornaam en keuze 
voor de lunch A of B, C of D.   Les Petits Débrouillards accepteert sport- en 
cultuurcheques. 

INFO EN INSCHRIJVINGEN BIJ:  
Nicole Malengreau : malengreaunicole@gmail.com ou 0476 502 049

Dinsdag 24 maart om 8 uur

Het Musée d’art et d’industrie André Diligent, dat zich op de site van het tus-
sen 1927 en 1932 gebouwde art-decozwembad bevindt, herbergt vele tijdelijke 
tentoonstellingen en collecties die u de adem zullen benemen, in dit prachtige 
historische kader van de Noord-Franse gemeente.

Het wordt een ontspannende namiddag, waarin u kunt shoppen en wandelen in 
het centrum van Roubaix. U kunt er lunchen in een van de brasserieën of restau-
rants en er is eveneens een outlet winkelcentrum.

Kom er samen met ons genieten van de eerste lentedagen!

AFSPRAAK OM 8 UUR OP HET EMILE BOCKSTAELPLEIN

9,50€ BXL – 14,50€ NBXL 
Na inschrijving stort u uw bijdrage op het rekeningnummer BE05 0910 
2141 2575 met de mededeling "NAAM + Voornaam + ROUBAIX_BXL _9,50" 
of "NAAM + Voornaam + ROUBAIX_NBXL_14,50". 

inschrijvingen vanaf 9 maart 

MUSEUM LA PISCINE EN  
BEZOEK AAN ROUBAIX

BEWEGEN EN REIZEN
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Vrijdag 10 april om 8 uur

Ga mee voor een onvergetelijke dag in 
sprookjesland!
Het grootste themapark van Nederland 
betovert al 67 jaar lang jong en oud. 
Naast de attracties, voor het hele gezin 
of voor de waaghalzen onder ons, biedt 

deze bloemrijke omgeving op zich al een 
sprookjesachtig kader om in te wande-

len, door de verschillende sprookjes heen. 
Doornroosje, Assepoester, Hans en Grietje, 

Pinokkio of Roodkapje... Hier kan u alle klassie-
kers herbeleven!

 
AFSPRAAK OM 8 UUR OP HET EMILE BOCKSTAELPLEIN

Volwassene: 35€ BXL – 40€ NBXL. Kind : 20€.  
Na inschrijving stort u uw bijdrage op het rekeningnummer 
BE05 0910 2141 2575 met de mededeling   
"NAAM + Voornaam + EFTELING_BXL _35" of  
"NAAM + Voornaam + EFTELING_NBXL_40". 

inschrijvingen vanaf 9 maart 

Vrijdag 17 april om 8.30 uur

In de voormiddag vertelt onze gids ons hoe de Duitse Orde tijdens de Derde 
Kruistocht ontstaan is en hoe ze aankwam in deze “vallei waar het riet groeit”, hoe 
Alden Biesen in de loop van zes eeuwen is uitgegroeid tot het buitengewone 
complex dat wij nu kunnen bewonderen. 

U bezoekt de kerk, de binnenplaatsen, enkele zalen van het congrescentrum en de 
luxeappartementen van de landcommandeur, die volledig werden gerenoveerd na 
de brand van 1971. Vervolgens bezoeken we de “Blauwe kamer” en de Franse tuin.

Op het einde van het bezoek hebben we een driegangendiner voorzien (met een 
optie voor vegetariërs - frisdrank, thee of koffie inbegrepen). Bij inschrijving wordt 
u hierover geïnformeerd zodat u uw keuze kunt doorgeven. 

In de namiddag bent u vrij om tot rust te komen in de Engelse tuin of kunt u de 
Franse tuinen bezoeken mits aankoop van een ticket ter plaatse (€ 1).

AFSPRAAK OM 8.30 UUR OP HET EMILE BOCKSTAELPLEIN
 

30€ BXL – 35€ NBXL Na inschrijving stort u uw bijdrage op het rekening-
nummer BE05 0910 2141 2575 met de mededeling    
"NAAM + Voornaam ALDEN + 30_ BXL  " of  
"NAAM + Voornaam + ALDEN+35_NBXL ".  

inschrijvingen vanaf 9 maart 

BEZOEK AAN ALDEN BIESEN,  
DE LANDCOMMANDERIJ VAN DE DUITSE ORDE     

ANNE
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Expo Jan Van Eyck te Gent  
en Gravensteen

 

AFSPRAAK OM 8U15 STIPT AAN DE 
HOEK VAN LOXUMSTRAAT EN 
KEIZERINLAAN.

72 € / persoon,   
traject, tentoonstelling met audiogids, 
bezoek kasteel, voorgerecht en maaltijd 
inbegrepen.
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)

Zaterdag 25 april om 8u15

Afspraak voor een bezoek met audio-
gids aan de tentoonstelling waarin de 8 
gerestaureerde buitenpanelen van “De 
aanbidding van het Lam Gods” centraal 
staan, naast meerdere schilderijen af-
komstig uit grote internationale collec-
ties. Bovendien kunt u er de rijke vaste 
collecties van het museum bezoeken. 
Ter plaatse kunt u van het "Van  
Eyck"-menu genieten: dagsoep, mid-
deleeuwse runderragout met groenten 
en rozemarijnaardappeltjes, een glas 
witte of rode wijn of een bier naar keuze, 
water à volonté en koffie of thee. 
Bent u vegetariër of heeft u een aller-
gie? Gelieve dat vooraf tijdig (per tele-
foon) door te geven. 

In de namiddag krijgen we een rond-
leiding in het mystieke Gravensteen, 
de enige overgebleven middeleeuwse 
burcht met een vrijwel intact verdedi-
gingssysteem in Vlaanderen. We krijgen 
er een volledig beeld van de riddercul-
tuur in de 12de eeuw, met het poortge-
bouw, de walmuur, de paardenstallen, 
de donjons, de grafelijke residentie, de 
audiëntiezalen en de folterkamer met 
een unieke verzameling foltertuigen, 
tentoongesteld in een kamer van de 
beul. 

OPGELET:  
bewaar uw toegangsticket 

(erg duur!). 
U kunt er het hele jaar 2020 bepaalde 
Gentse musea tegen verlaagde prijs 
mee bezoeken. Raadpleeg de lijst op 

uw ticket.
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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


