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van 8u30 tot 16u

Inschrijvingsprocedure op pg. 6-7



3

Beste vrienden en vriendinnen,

Als schepen van Senioren van de Stad Brussel wil ik jullie heel graag bedanken 
voor jullie actieve bijdrage aan de verandering die we de afgelopen zes jaar in 
onze gemeente hebben teweeggebracht. 

Tijdens deze legislatuur heb ik me met gepaste aandacht gefocust op de drie 
leeftijdscategorieën die als “senior” worden bestempeld. Daarbij heb ik ge-
tracht om met ieders noden rekening te houden. De voorbije zes jaar kwamen 
tal van projecten en innovaties uit de startblokken. 

Actieve senioren kunnen inmiddels volop hun potentieel inzetten via het 
nieuwe vrijwilligersnetwerk. Dat wil ik nog verder uitbouwen via een vrijwilli-
gersportaalsite. We hebben allemaal een rol te spelen in de uitbouw van onze 
samenleving, zowel jongeren als senioren. Intergenerationele overdracht is 
gestoeld op de ervaring en knowhow van de senioren. 

Als schepen van Sport is mijn motto altijd geweest: «Mens sana in corpore 
sano». Daarom is mijn beleid erop gericht mensen ertoe aan te zetten gezond 
te leven en hun geest te blijven ontwikkelen. Zowel lichaam als geest spelen 
een belangrijke rol in de zoektocht naar welzijn. Daarom heb ik een brede 
waaier aan specifieke fysieke en culturele activiteiten uitgewerkt. Ik ben er 
immers van overtuigd dat je nooit te oud bent om bij te leren en aan sport te 
doen.

Een van mijn andere strijdpunten heeft betrekking op de digitale inclusie van 
senioren om hen te helpen hun digitale isolement te doorbreken. Onze 
website SeniorOnline en onze reuzentablet, die we op korte termijn in al onze S 
Punten zullen installeren, zijn twee tools waarmee senioren toegang krijgen tot 
de digitalisering van de diensten van de Stad. Daarnaast bieden we een brede 
waaier aan opleidingen aan, zodat iedereen de digitale technologieën vlot kan 
leren gebruiken.

Hoewel er nog werk aan de winkel is, bouwen we samen aan een stad die is 
afgestemd op de behoeften van onze senioren. Die filosofie is erop gericht om 
onze partners te sensibiliseren en is voortaan duidelijk herkenbaar aan het logo 
“Senior Friendly” dat al op het venster van menig restaurant prijkt. 

Inmiddels heb ik nieuwe S Punten geopend in verschillende wijken, zodat je 
voortaan dicht bij huis bij ons terecht kan voor een programma dat inspeelt op 
jouw interesses.

We sluiten deze legislatuur trouwens feestelijk af met ons traditioneel Bal van 
de Senioren dat op 28 september plaatsvindt in Trade Mart, vlakbij het 
Atomium. Ik kijk er alweer erg naar uit jullie daar te mogen begroeten!

Draag goed zorg voor jezelf en tot binnenkort, 
Je Schepen van Senioren
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S Punt Leopold

Prins Léopoldsquare, 1020 Laken
Tel nr 02 479 14 45

S Punt Lips

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

S Punt Van Artevelde

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

Administratie

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

S Punt Jubelpark

Jubelpark, 1000 Brussel
Tel nr 02 732 42 08

S Punt Louiza

Louizalaan 240, 1000 Brussel 
Tel nr 02 279 28 56

S Punt Rotonde 58

Eeuwfeestlaan (Sint-Lambertusplein), 1020 Brussel

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

'S' PUNTEN

ADRESSEN
De dienst Senioren verwelkomt U op 6 plaatsen:
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ACTU
SENIOREN, 
DENK AAN UW GRATIS KAARTJES VOOR CULTUUR
De Stad stelt ruim 1.100 gratis kaartjes voor cultuurvoorstellingen ter beschik-
king van haar 65-plussers. Met  deze tickets kunnen senioren woonachtig 
in onze Stad, een voorstelling naar keuze bijwonen (theater, dans, opera) in 
het Théâtre du Parc, het Théâtre des Galeries, het Théâtre des Martyrs, het 
Théâtre National, het Théâtre Les Tanneurs, de KVS, de Koninklijke 
Muntschouwburg, het Théâtre de Poche, Les Brigittines, het CC

Riches Claires of Bozar. Elke senior heeft recht op twee vrijkaarten in 
twee theaters/centra naar keuze, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Het 
Théâtre des Martyrs vormt een uitzondering omdat hier een jaarlijks 
abonnement voor zes voorstellingen geldt. De kaartjes kunnen afgehaald 
worden vanaf 4 september 2018, van dinsdag tot zondag, tussen 10 en 
17u in GardeRobe MannekenPis. Om de vrijkaarten te kunnen ontvangen 
moeten de senioren hun identiteitskaart voorleggen. Wie voor een hele 
groep kaarten wil afhalen, moet dus de identiteitskaarten van alle betrok-
ken personen meebrengen. Opgelet, de plaatsen vliegen de deur uit!

GardeRobe MannekenPis
Eikstraat 19 – 1000 Brussel – 02 514 53 97
Dienst Cultuur – St-Katelijnestraat 11– 1000 Brussel
02 279 64 33 – cultuur@brucity.be
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INSCHRIJVINGSPROCEDURE

GRATIS ACTIVITEITEN?

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

BETALENDE ACTIVITEITEN?

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

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

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

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

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

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

7  Betaalt u via overschrijving verschillende activiteiten? Maak een 
overschrijving per activiteit, controleer of u het correcte rekening-
nummer gebruikt en vermeld de vereiste gestructureerde mede-
deling in uw overschrijving. Die vindt u onderaan de bladzijde bij 
elke betalende activiteit die in Act’3 wordt beschreven.
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BXL of NIET-BXL ?
Woont u in 1000, 1020, 1120, 1130 ?
U bent ‘senior van de Stad Brussel’ en hebt dus voorrang. 
Gepensioneerde werknemer van de Stad Brussel? 
U wordt beschouwd als ‘senior van de Stad Brussel’. 
Vrijwilliger voor onze dienst ?  
Meld dit! Ongeacht uw postcode wordt u beschouwd als 
‘senior van de Stad Brussel’. 
Geen van bovenstaande gevallen? 
U bent welkom voor onze activiteiten, maar u betaalt het 
‘niet-Brusselaar’ tarief (NBXL).

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

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

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

PICTOGRAMMEN EN LEGENDES

PLAATS   

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

Info en inschrijving          

VISIOCOM

Voor alle leeftijden 

PRIJS

INTER G

Personen met beperkte 
mobiliteit     

Een lid van het team Senior 
Help begeleidt  

BELANGRIJK

55+55+



Dienst Senioren • 02/274 13 00
senioren@brucity.be
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ELEKTRONISCH STEMMEN IN 2018? 
WIJ HELPEN JE!
Op zondag 14 oktober 2018 stemmen we met een gloednieuw elektro-
nisch stemsysteem. 

CONCREET:
Op die dag krijg je een chipkaart die je kunt gebruiken in een stemma-
chine met touchscreen en ingebouwde printer.
Nadat je je stem hebt bevestigd, drukt de machine een stembiljet af, 
waarop de uitgebrachte stem als tekst en als barcode is weergegeven.
Je kan de gegevens, die in de barcode zitten vervat, bekijken door naar 
een stand te gaan waar de displayscanner staat. Zo kan je je stem contro-
leren.
Wanneer je de chipkaart aan de voorzitter van het stembureau of de 
bijzitter overhandigt, scan je de barcode van het stembiljet vooraleer die 
in de stembus te deponeren.

TOT UW DIENST
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Dienst Senioren • 02/274 13 00
senioren@brucity.be

WIL JE GRAAG DEZE NIEUWE UITRUSTING EERST EVEN 
UITTESTEN? DAT KAN TIJDENS DE OPLEIDINGSSESSIES DIE WE IN 
SEPTEMBER IN VERSCHILLENDE VAN ONZE S PUNTEN INRICHTEN, 
VAN 9.00 TOT 12.00 U. EN VAN 14.00 TOT 16.00 U.

• Woensdag 26/09 in het Administratief centrum,  
Anspachlaan 6 te 1000 Brussel ( 7de verdieping, bureel 19) 

• Donderdag 27/09 en vrijdag 05/10 in Residentie  
« De Wilde Rozen », Pieter en Pauwelstraat 15 te 1120 Brussel

• Vrijdag 28/09 in de gedecentraliseerde Antenne van Laken, 
Emile Bockstaellaan 246 te 1020 Brussel

• Maandag 01/10 In S Punt Jubelpark,  
Jubelpark (Renaissancelaan) te 1000 Brussel

• Dinsdag 02/10 in het Sportcentrum Haren,  
Sporthalstraat 15 te 1130 Brussel

• Woensdag 03/10 in de gedecentraliseerde Antenne /S  
Punt Louiza, Louizalaan 240 te 1050 Brussel

• Donderdag 04/10 in S Punt Rotonde 58,   
Eeuwfeestlaan (Sint-Lambertusplein) te 1020 Brussel



Dienst Senioren • 02/274 13 00
senioren@brucity.be
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Het is al september, de zomer loopt op zijn einde. Er start een nieuw 
schooljaar en de gemeenteraadsverkiezingen in oktober staan voor de 
deur.

Als voorbereiding op de verhuizing van een stemlokaal van een school 
naar de Residentie De Wilde Rozen, vonden er vergaderingen plaats met 
de bewoners, het personeel en de bewoners van de service flats van de 
instelling.

De kans om een dialoog aan te gaan en bij de betrokkenen te tonen dat 
de Stad Brussel echt werk maakt van haar burgerparticipatiebeleid.

Brussel bezit het «Senior Friendly label». Een van de belangrijkste speer-
punten van een seniorenvriendelijke stad is burgerparticipatie.

Het project rond de verkiezingen sluit daar nauw bij aan. Wist je echter dat 
de Stad Brussel, ook los van deze actie, alle inwoners de kans biedt om 
hun steentje bij te dragen? Dit is niet alleen goed voor het samenleven, 
maar ook voor het milieu en diverse culturele activiteiten en projecten 
over de grenzen van de generaties heen.

Deze opportuniteiten komen in samenwerking met de dienst Brussel 
Participatie tot stand. Deze publiceert regelmatig oproepen tot het indienen 
van projecten. 

Afgelopen juni kregen tien burgerprojecten een budget om een innovatief 
idee in hun wijk uit te voeren. Het eindpunt van een reis die begon met 
burgervergaderingen waarop 106 ideeën werden voorgesteld. De burgers 
hielden er 34 over en legden deze vervolgens voor aan het schepencollege. 
Op basis van de haalbaarheid van het idee, hield het college er uiteindelijk 
18 over.

AVS 

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

De volgende fase betrof de organisatie van een publieksstemming. Een 
maand lang had elke inwoner ouder dan 18 jaar van de Stad Brussel de 
mogelijkheid om uit de 18 voorstellen 5 projecten te selecteren. Aan het 
eind van deze fase bleven er 10 uitverkoren projecten over. 

Ook tijdens een Wijkforum kan je als participatieve wijkbewoner je bijdrage 
leveren. Elk jaar vinden er 9 forums plaats. Een mooie gelegenheid om 
de leden van het college van burgemeester en schepenen te ontmoeten. 
Een bijeenkomst waarop iedereen de mogelijkheid heeft om vragen te 
stellen, zijn mening kan geven of, waarom niet, een voorstel te doen en 
de dialoog kan aangaan met de gemeentelijke mandaathouders.

Wil jij ook je steentje bijdragen aan het leven van je stad, je wijk?  
Hoe blijf je op de hoogte van de activiteiten van Brussel Participatie?

Via de krant «Le Brusseleir», de website van de Stad of brieven in je 
brievenbus. En waarom niet via projecten in jouw 
buurt en deelname aan de Adviesraad van de 
Senioren? 
 
Ik wens iedereen een prachtig najaar!

https://www.brussel.be/wijkfora
forums-de-quartier
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Nabaka is een platform voor het intergenerationeel overdragen van de 
ervaring en kennis van senioren.
Elke gepensioneerde onder jullie heeft een schat aan expertise 
opgebouwd.
Het is onze wens dat je blijft bijdragen aan de samenleving, in functie 
van je beschikbaarheid, wat je zelf wil, je talenten en verwachtingen. 
Door je ervaring ten dienste te stellen van toekomstige generaties, help 
je mee om het collectief geheugen, ons gedeelde erfgoed, te ontwik-
kelen ... 

Je hoeft niet meer te werken, maar je kan wel je knowhow, talenten en ervaring 
overdragen.

Jacques Bredael, oud-journalist bij de RTBF en communicatiedeskun-
dige, zal je begeleiden om je te helpen bepalen waar je expertise en 
talenten liggen.

Of je nu gewerkt hebt als garagist, huisvrouw, boekhouder, stielman, 
fiscalist, couturier, bedrijfsleider, arts, schilder, parketlegger, loodgieter, 
kok of elektricien ... 
Iedereen heeft dankzij zijn unieke loopbaan iets unieks bij te brengen 
en mee te geven aan de volgende generaties.

ENKELE VOORBEELDEN: 
Een jonge vrouw die begon te werken, zocht een fiscalist die haar enkele 
begrippen kon bijbrengen. Een gepensioneerde fiscalist ontmoette haar 
een paar uur lang en gaf enkele begrippen en adviezen mee. Vandaag 

NABAKA WIL DE EXPERTISE EN  
TALENTEN VAN SENIOREN BENUTTEN 

BESTE SENIOREN,

JACQUES BREDAEL, OUD- JOURNALIST BIJ DE 
RTBF,  HELPT U UW INNERLIJKE EXPERT TE 

ONTDEKKEN

WELKOM IN HET TIJDPERK VAN DE OVER-
DRACHT
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Dienst Senioren • 02/274 13 00
senioren@brucity.be

heeft ze een team, waaronder een fiscalist, in dienst genomen. Af en toe 
belt ze hem nog om advies. 

Een jongeman wil graag leren hoe hij «pastel de natas» kan maken, hij is 
op zoek naar een gepensioneerde die hem hierbij kan helpen, zoals zijn 
grootmoeder het hem zou hebben geleerd.

Een student in het tweede jaar geneeskunde ontmoet enkele uren per 
jaar een gepensioneerde arts die in functie van zijn lessen met hem praat 
over zijn ervaring.

Een jonge vrouw wou een handtas ontwerpen, een gepensioneerde naaister 
hielp haar een paar uur om de afrondingen te maken.

Een jong stel verwacht zijn eerste kindje en wou een wieg bouwen voor 
de baby, een gepensioneerde timmerman begeleidde hen daarbij...

Wens je ook je steentje bij te dragen aan de overdracht bij NABAKA?
Schrijf je dan in voor een ontmoeting met Jacques Bredael zodat hij je 
kan helpen om je expertise en talent te bepalen.

Dinsdag 25/09 om 14u in S Punt Rotonde 58
voorbereidende sessie op donderdag 13/09 om 14u 
Eeuwfeestlaan (Sint-Lambertusplein) te 1020 Brussel

Woensdag 26/09 om 14u in S Punt Louiza 
voorbereidende sessie op woensdag 19/09 om 14u
Louizalaan 240 te 1000 Brussel

Donderdag 27/09 om 14u in S Punt Jubelpark 
voorbereidende sessie op donderdag 20/09 om 14u
Jubelpark (Renaissancelaan) te 1000 Brussel

Vrijdag 28/09  om 14u in S Punt Van Artevelde
voorbereidende sessie op lundi 17/09 om 14u 
Van Arteveldestraat 129 te 1000 Brussel
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BRUSSELS GOSPEL FESTIVAL 4DE EDITIE

Zaterdag 1ste september van 17u tot 20u

Sommigen onder jullie zijn al lid van ons 55-plus-Gospelkoor van of 
woonden al een optreden bij van onze 55-pluszangers. Heb je zin om 
onze partner te komen aanmoedigen tijdens het 4e Brussels Gospel 
festival, dan is dit je kans!
Vzw «Sound The Trumpet» organiseert dit volledig gratis open-
luchtevenement dat koren van verschillende horizonten en stijlen en 
muzikanten die gepassioneerd zijn door deze diepe en ritmische stijl 
bijeenbrengt.

Muntplein te 1000 Brussel 
www.sttrumpet.com

EVENEMENT



15

EVENEMENT 
UITREIKING VAN DE SANTKINPRIJS DOOR DE 
NATIONALE ALZHEIMER LIGA

Dinsdag 18 september om 14u

De Nationale Alzheimer Liga ASBL/VZW/VoG (LiNAL) reikt, met de 
steun van de Koninklijke Belgische Academie voor Geneeskunde om 
de twee jaar de Santkinprijs uit. Deze prijs beloont een onderzoeker 
wiens werk heeft geholpen om vooruitgang te boeken bij het begri-
jpen en ontwikkelen van behandelingspistes van de ziekte van 
Alzheimer en aanverwante ziektes. 
Tijdens deze academische zitting zal de laureaat zijn werk voorstellen. 
Daarnaast zullen twee gerenommeerde sprekers, dr. Schulz (UMC 
Sint-Pieter, Brussel) en professor Engelborghs (Universiteit 
Antwerpen), het respectievelijk hebben over de volgende twee 
actuele onderwerpen: hoe een diagnose aankondigen? en de com-
municatie tussen de specialist en de behandelende arts met het oog 
op een efficiënte voortzetting van de begeleiding.

Stadhuis Brussel, Gotische zaal, Grote Markt te 1000 Brussel

Dit evenement is enkel toegankelijk op uitnodiging.  
Als je wenst deel te nemen, kan je contact opnemen met de 
Alzheimer Liga vzw. op 02/510.61.88. of via  
bxl.psycho-social@alzheimer.be.



EVENEMENT 
BESPIEGELINGEN OVER DE SITUATIE IN HET 
MIDDEN-OOSTEN
Dinsdag 25 september om 18u
« Deze activiteit is enkel in het Frans »

Het interlandencomité Belux-Liban en de Rotary Club van 
Valenciennes-Denain Aérodrome heeft het genoegen, met de steun 
van de Stad Brussel, je uit te nodigen op de voordracht die gegeven 
wordt door

Najib Zakka
Universiteitsprofessor - Vicevoorzitter van de Université de Lille

Lid van de Académie Culturelle Arabe
Decaan van de Faculteit Taal, Literatuur en Vreemde Beschavingen

Voormalig Gouverneur van Rotary International – district 1520

Die zal spreken over de conflicten, geopolitieke en geostrategische 
belangen, en perspectieven in het Midden-Oosten.
Alle opbrengsten van deze avond gaan naar de oprichting van een 
digitale bibliotheek aan de Universiteit van Batroun in Libanon.

Stadhuis Brussel, Gotische zaal,  
Grote Markt te 1000 Brussel

€ 25 te storten op rekeningnummer CIP  
Belux-Liban BE84 7320 4352 4759 met vermelding : 
Naam/Voornaam + aantal plaatsen + conferentie Najib Zakka 
– 25/09

reservatie en info: cip.belux.liban@gmail.com  
0475/42 41 59

16
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Valérie Gillès: 02/227.93.01 -  cmm@taxistop.be
Dienst Senioren: 02/274 13 00 - senioren@brucity.be

EVENEMENT 
WORD VRIJWILLIG CHAUFFEUR BIJ DE 
MINDERMOBIELENCENTRALE

Sinds 1982 ontwikkelt de vzw Taxistop Mindermobielencentrales. Dat 
zijn diensten die mensen voor wie het openbaar vervoer minder vlot 
toegankelijk is en/of mensen met een beperkt inkomen, waardoor zij 
geen (frequent) gebruik kunnen maken van klassieke taxi’s, toch 
vervoersoplossingen wil aanbieden. Naast de doelstelling om mensen 
uit hun sociaal isolement te halen, is het ook een manier om de 
banden tussen de bewoners van dezelfde wijk aan te halen en een 
lokaal solidariteitsnetwerk uit te bouwen.
Om dit project van de grond te doen komen op het grondgebied van 
de Stad Brussel, zijn we actief op zoek naar vrijwillige bestuurders die 
een auto hebben en bereid zouden zijn om een deel van hun tijd vrij te 
maken als chauffeur. Het betreft voornamelijk ritten in de buurt, of 
verder afhankelijk van hun beschikbaarheid of motivatie. We voorzien 
in een vergoeding per afgelegde kilometer en in een adequate verze-
kering voor de bestuurder (met inbegrip van een omniumverzekering 
voor het voertuig).

Wil je dit ook even uitproberen en deel worden 
van ons team van toegewijde chauffeurs? Aarzel 
dan niet om deel te nemen aan onze infosessies.

Donderdag 20 september om 14u in S Punt Rotonde 58 
Eeuwfeestlaan te 1020 Brussel

Maandag 15 oktober om 15u30 in het zwembad van  
Neder-Over-Heembeek  
Lombartsijdestraat 120 te 1120 Brussel
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Dienst Senioren • 02 279 34 95
vrijwilligerswerk@brucity.be

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

Donderdag  6 September 2018 om 15u30,  
Trouwzaal – Stadhuis 

Zin om uw geloften te hernieuwen? 55-plussers die op het 
grondgebied van de Stad Brussel wonen, en die al langer 

of nog maar pas gehuwd of samenwonend zijn, 
mogen familie en vrienden uitnodigen om de 

collectieve, gepersonaliseerde en emotionele 
ceremonie bij te wonen.

EVENEMENT 

DANKMOMENT VOOR DE 
VRIJWILLIGERS… Gratis

Vrijdag 28 september om 17u30, Atrium 
van Trade Mart, Atomiumsquare 1 te 

1020 Laeken 

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

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

organisatie? Contacteer ons indien u met al uw colle-
ga-vrijwilligers aanwezig wil zijn.

Inschrijving verplicht - Dienst Senioren 
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VERVOLG OP HET HAPPY+ BAL Gratis

Op 19h in de Trade Mart

Na een korte pauze, staat iedereen weer op de dansvloer! Iedereen is 
welkom op het bal. Zin om in het gezelschap van familie of vrienden 
langs te komen? Alles kan! De Band « The Nobody » zorgt voor de live 
muzikale intermezzo’s van de avond

gemakkelijke toegang met het openbaar vervoer:
metro lijn 6 – tram 7 – bus 84-88: halte Heyzel
ingang via Parking 1-Pool - beveiligd parkeren € 6
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VZW « CQH HEYSEL »
De vzw CQH Heysel (Wijkcomité Heizel) is al 26 jaar actief in de 
Sint-Lambertuswijk in Laken. Ze organiseert rommelmarkten, spor-
tactiviteiten, activiteiten voor senioren…  
Het nieuwe en onlangs verjongde comité bestaat voornamelijk uit 
ex- jongeren uit de wijk. 

THEMA-AVOND OVER DE JAREN VAN DE DROOGLEGGING 
IN DE «ROTONDE 58» Gratis
Zondag 23 september van 18u tot 21u

Kom een avond lang the roaring twenties herbeleven. Doe je graag alsof 
je in een echt casino een gokje waagt? Sfeer verzekerd! 
Black Jack, poker, roulette, en spelen maar!

BINGOAVOND Gratis
Zondag 21 oktober van 18u tot 21u

Wij nodigen je uit voor een avondje pure ontspanning in een erg 
gemoedelijke sfeer. Er is nog plaats vrij, kom zeker een kijkje nemen!

S Punt Rotonde 58, Eeuwfeestlaan (Sint- Lambertusplein) 
te 1020 Brussel

Inschrijven verplicht

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

BLIK OP ’58 EN VUE - FOTOTENTOONSTELLING
Tot zondag 23 september

Zestig jaar geleden kwam de wereld naar Laken om de Belgische 
Wereldtentoonstelling van 1958 te bezoeken. De Expo 58 stond in het 
teken van een toekomst van vrijheid, technologische vooruitgang, 
universele vrede, solidariteit en sociale gelijkheid; ook vandaag nog erg 
relevante thema’s. Mensen die in de buurt van het Atomium leven, 
vertellen hun verhaal en staan stil bij hun hoop op een betere en 
leefbare toekomst

REPAIR CAFÉ
Zondag 30 september en 28 oktober van 14u tot 17u

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

S Punt Rotonde 58, Eeuwfeestlaan (Sint- Lambertusplein)
te 1020 Brussel

ROTONDE BXL – 0479/ 24 00 48 – rotondebxl@gmail.com
 

DE VRIENDEN VAN ROTONDE 
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VRIENDEN
TAOÏSTISCHE TAI CHI, VERJONGING VOOR  
LICHAAM EN GEEST

Zondag 30 september van 11u tot 13u

Ter gelegenheid van Internationale Dag van de Ouderen 2018 nodigt de 
Taoïstische Tai Chi Vereniging van België je uit om Taoïstische Tai Chi 
te komen uittesten. Dit is een verzameling zachte bewegingen die staand 
of zittend gedaan kunnen worden (zodat je dit ongeacht je leeftijd en 
gezondheidstoestand kan doen). Als je dit regelmatig doet, krijg je een 
beter evenwicht en bloedcirculatie, versterk je je gestel en botten. En 
als kers op de taart ontspan je helemaal lichaam en geest!

Vismet (Metro Sint-Katelijne)
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HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN

«OH HAPPY DAY» IN UW S PUNTEN!!!

Woensdagen 19 september en 3 oktober om 14u

De vzw ‘Sound The Trumpet’ die overwegend uit senioren bestaat, 
neemt ons mee naar de andere kant van de oceaan! Daar is immers 
de ‘gospelmuziek’ ontstaan. 

Het gospelkoor van vzw ‘Sound The Trumpet’ zal op de verschillende 

S Punten in de stad Brussel optreden. Iedereen van harte
welkom! Mooi om naar te luisteren, goed voor het humeur en ... gratis!

Aarzel niet en neem snel contact op met onze diensten.

Woensdag 19/09 in S Punt Rotonde 58 
Eeuwfeestlaan te 1020 Brussel

Woensdag 3/10 in S Punt Jubelpark  
Jubelpark te 1000 Brussel

Dienst Senioren • 02/274 13 00
senioren@brucity.be
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LOUIZA
S PUNT LOUIZA
Louizalaan 240, 1000 Brussel
Van dinsdag tot donderdag van 8u30 tot 12u en 13u30 tot 15u30

CYBERSTART: DIGIWERELD VOOR BEGINNERS Gratis

Elke donderdag van 13u30 tot 15u30
Je kreeg een mooie tablet cadeau maar hoe werkt die? Je wilt een 
e-mailadres of Facebookaccount, maar hoe begin je eraan? 
Onze medewerkers en een team van vrijwilligers helpen je elke don-
derdagmiddag graag op weg in de digitale wereld. Breng je tablet, 
smartphone of laptop mee en zij begeleiden je stap voor stap. Voor je 
het weet kun je zelf verder.
Wie zelfstandig aan de slag kan of geen computer heeft, kan ook 
steeds in onze multimediaruimte terecht om mails te versturen of 
administratie af te handelen.

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de groeiende vraag om 
te kunnen deelnemen aan Cyberstart en om een kwaliteitsvolle 
dienstverlening te kunnen bieden, vragen wij je om je elke week in te 
schrijven voor deze activiteit.
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HANDVERZORGING 
4 x 55+  ou 5€

Donderdag 13 september 
van 13u30 tot 15u30 alleen 
op afspraak

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

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

SENIORONLINE- DEMO: IEDEREEN DIGITAAL!   
Gratis

Maak kennis met de internetdienstverlening van de stad
Hoe maak ik via het internet een afspraak met de stadsdiensten? Of waar 
vind ik nu het digitale loket van de Stad? Of hoe kom ik te weten wat de 
Stad organiseert voor mij, als veel informatie vooral op het internet staat? 
SeniorOnline bundelt alle handige internetdiensten op een heel gemak-
kelijk internetplatform. En we presenteren het op een reuzetablet. Het 
is een heel leuke manier om kennis te maken met internet en de dienst-
verlening van de Stad. Mis de digitale trein niet en schrijf je in voor een 
van de leuke sessies ‘Internet met koffie’. 

Schrijf U in om de eerste data van deze  
activiteit te weten ! 

25

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



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

LIPS
S PUNT LIPS
Gravin van Vlaanderenstraat 4, 1020 Brussel

De eerste 2 woensdagen van de maand en elke donderdag en vrijdag 
van 8u30 om 16u

CYBER CLUB Gratis
Elke donderdag en vrijdag van  

13u30 tot 16u

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

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

Vrijdagen 14 september en 12 
oktober van 14u tot 16u 

Yasmine Yasmine leert u uzelf opmaken. 
Verfijn uw technieken met behulp van 

makkelijke tricks en tips (hoe een perfect 
ovaal vormen, uw lippen extra volume geven, 

uw wangen benadrukken,...). 
Mogen we u vragen uw eigen make-up tasje mee te 

brengen? Zo kunnen we vertrekken van wat u al kent en samen bepa-
len hoe we uw make-up routine kunnen aanvullen.

Dankzij schoonheidsspecialiste Yasmine, heeft de kunst van het 
schminken binnenkort geen geheimen meer voor u! 

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

HET BRUIST IN DE S PUNTEN 
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GEZELSCHAPSSPELLETJES Gratis        

Alle vrijdagen van 13u30 tot 15u30

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

FUROSHIKI: 
DUURZAME EN MOOIE VERPAKKING  

Woensdag 12 september om 14u 

Kent u Furoshiki? Deze oude Japanse kunstvorm is een originele en 
duurzame manier om uw kerstcadeaus in een-twee¬drie in 
te pakken. Oorspronkelijk gebruikten de Japanners 
Furoshiki – letterlijk: ‘bundeltje voor het baden’ 
– om hun verzorgingsproducten mee naar 
de openbare baden te nemen.
Het systeem werd vervolgens over-
genomen om geschenken met 
geplooide of geknoopte vierkan-
ten stoffen doeken in te pakken 
en te versieren. Hebt u nog een 
oude sjaal of stukjes stof die u 
wilt recycleren, gebruik ze dan 
om uw verrassing nóg mooier 
te maken.  Wilt U het probe-
ren? De Cel Milieuraadgeving 
van de Stad Brussel zal u alle 
geheimen van deze techniek 
tonen.
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GEMEENSCHAPSTUINTJE Gratis

Woensdagen 5 september en 10 oktober om 14u - Auberge espagnole 
op 12 september en 3 oktober om 12u

In ons stadstuintje kweken we lekkere biologische groenten, maar het 
is ook een plek voor ontmoetingen en leermomenten.  U hoeft geen 
voorkennis te hebben om mee te tuinieren. Ervaren tuiniers brengen u 
graag de beginselen van het moestuintje bij. De teelt van de zomer 
verzamelen we, en hier maken we een lekker gerecht van! 

HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN

SAVE THE 
DATE

WOENSDAG  
12/9 

 VAN 12U TOT 16U
FEESTTUINEN
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WORKSHOPS “TELEN IN DE STAD” 

Hebt u zin om uw groenten en fruit in de stad te telen? 
Om uw eigen groenten en fruit op uw tuin, op uw balkon of voor uw 
appartementsgebouw te telen? 
Om u hierbij te helpen nodigen Brussel Leefmilieu en de cel 
Milieuraadgeving van de Stad Brussel u gratis uit om deel te nemen 
aan workshops.
Thema’s:

MIJN AROMATISCHE PLANTEN 
dinsdag 18/09 van 18u tot 21u   
in de Buurthuis Haren (Kortenbachstraat 11 – 1130 Brussel)

MIJN MOESTUIN IN DE KEUKEN
dinsdagen 9 en 16/10 van 18u tot 21u 
(workshop in 2 delen) in het S Punt Lips (Gravin Van 
Vlaanderenstraat 4A, 1020Brussel) 

De inschrijvingen (verplicht) gebeuren online (https://neemdeel.
leefmilieu.brussels) en staan open voor de inwoners van de 19 
gemeenten.

VRAGEN: T. : 02 672 14 27 of
email telenindestad@leefmilieu.brussels 

29



VAN ARTEVELDE 

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

NAAIATELIER  Gratis

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

Deelnemers kunnen hun lievelingstruitje, -broek of -rok meebrengen 
als die een oplapbeurt kunnen gebruiken. Micheline toont met plezier 
hoe naald en draad of de haakpen te hanteren, hoe een wollen sjaal te 
breien...

CYBER CLUB Gratis

Dinsdagen 11, 25 september en 9, 23 oktober van 14u tot 16u

Hebben uw kleinkinderen u de recentste gsm geschonken... gevuld 
met de nieuwste gadgets… voor u compleet Chinees? Geen nood! Met 
behulp van onze medewerkster, skype en surf je snel zonder 
problemen, doelgericht of gewoon voor de fun. Aarzel niet, er bestaan 
geen domme vragen.

BUURTPENSIOEN « CENTRUM » Gratis

Op alle donderdagen van 14u tot 16u staat het  
« Buurtpensioen » voor u klaar. Klaar om de 
handen uit de mouwen te steken, of zoekt u zelf 
naar extra handen ? contacteer Martine op  
0490/ 493 920.

HET BRUIST IN DE S PUNTEN

MICHELINE
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GEHEIMEN VAN EEN CHEF – GASTENTAFELS  
Gratis 

Vrijdagen 14 september en 12 oktober van 12u tot 14u

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

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

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

Kom als keukenpiet of -prinses creatief uit de hoek! De origineelste 
recepten van de deelnemers verschijnen in 
Act’3.
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OP VAKANTIE  MET GILBERTE Gratis

Vrijdagen 14 september en 12 oktober van 14u tot 16u  

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

14/09 Van Moskou naar Sint-Petersburg

Laat je helemaal inpakken door de machtige schoonheid van dit land 
tijdens een cruise op de Wolga tussen Moskou en Sint-Petersburg. Een 
erg authentieke streek met een rijke geschiedenis. We trekken door één 
van de mooiste delen van het land met zijn kanalen, meren en rivieren. 
Je vindt er een ander, traditioneler Rusland dat meer overeenstemt met 
wat we kennen uit boeken en films.

12/10 Mexico       

Een rondreis door Mexico voert je van betoverende steden naar archeo-
logische pareltjes, kortom alles om je helemaal te in vervoering te 
brengen.
Je ontdekt er het historisch patrimonium van Mexico, die gigantische 
wereldstad: het Zocala, de templo mayor, het palacio national en de 
kathedraal.
In Guadalajara maak je kennis met de koloniale stad en de mariachis. 
Tequila is het dorp dat is gewijd aan het nationale drankje. De Chiapas 
en de bergen en de Maya-site in Pelanque. De stad Merida met de plaza 
grande, de kathedraal San Ildefonso, de Casa Montejo en het palacio de 
Gobierno. De stad Uxmal waar je in de voetsporen treedt van de oude 
Mayas, de kleine Mayastad Chicana, de archeologische site van Tulum.

GILBERTE
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WILLY

REISVERHALEN Gratis

Willy Percy blijft vertellen over zijn tocht naar Compostella. Een heleboel 
legendes, uiteenlopende landschappen en verrassende ontmoetingen 
gedurende een pelgrimstocht van 30 voettochten in zon, regen, wind, 
onweer en zelfs sneeuw op 1 mei! 

TOCHT DOOR HET LAND VAN MANDELA

Dinsdag 18 september om 14u

Het land van Nelson Mandela, dat tot 1991 bekend stond als het land 
van het apartheidsregime, is vandaag de economische motor van het 
hele Afrikaanse continent. Het wordt ook wel de «Regenboognatie» 
genoemd, omwille van zijn culturele, raciale en taalkundige diversiteit.
Dit land beschikt over heel veel prachtige toeristische sites. Enkele van 
die sites gaan we met jullie verkennen. We trekken op zoek naar de 
neushoorn of de krokodil, wonen zoeloedansen bij, gaan op zoek naar 
oude goudzoekers, we trekken naar Kaap De Goede Hoop, kuieren door 
Kaapstad...
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CREATIEVE WORKSHOPS 2x 55+  ou 3€

Dinsdagen 4 september en 2 oktober van 13u30 tot 16u

Kristel, geeft je in deze creatieve workshop de kans om je verbeelding 
de vrije loop te laten door je wasknijpers in de handen te stoppen. Wist 
je dat dit kleinood bewerkt en gewijzigd kan worden en zo zijn nut nog 
meer kan bewijzen? Zie je niet hoe? Geen nood, Kristel zet je wel op weg 
om er iets moois van te maken waar je zelf versteld van zal staan.

KLEINE KWAALTJES EN GROTE SCHRIK

Donderdag 18 oktober om 14u

Een ongeval zit in een klein hoekje: je snijden, een wonde, een brand-
wonde, een insectenbeet... maar je kan ook onwel worden en vallen.
Paniek - altijd een slechte raadgever - kan de situatie nog erger 
maken.
In deze uiteenzetting leert Myriam je hoe je een kleine wonde, een brand-
wonde correct verzorgt, hoe je een aanhoudende bloeding kan stelpen, 
een ledemaat kan spalken ... maar ook wat je moet doen als iemand 
onwel wordt of stikt.
Kortom, een hele reeks ongetwijfeld kleine maar in veel situaties wel 
nuttige tips & kneepjes.

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

MYRIAM
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JUBELPARK

S PUNT JUBELPARK
Jubelpark te 1000 Brussel (naast de moskee) 
Maandag tot vrijdag van 13u tot 16u

GEZELSCHAPSSPELLETJES Gratis

Maandag tot vrijdag van 13u tot 16u

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

KUNSTEN Gratis

Elke woensdag vanaf 12u

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

GOSPELKOOR Gratis

Woensdagen 5 en 12 september van 14u30 tot 16u

De vzw ‘Sound The Trumpet Belgium’ promoot gospel in 
verschillende vormen onder leiding van coach André Massamba 
Nzinga. Het koor wil gepassioneerde muzikanten en zangers samenbrengen, 
dankzij gospelmuziek. 

Iedereen is welkom. Meer informatie op: www.sttrumpet.com

HET BRUIST IN DE S PUNTEN



LEOPOLD

S PUNT LEOPOLD
Prins Leopoldsquare, 1020 Brussel 
Maandag tot vrijdag van 13u tot 16u

JUWELEN MAKEN 
1ste les gratis, nadien 3 x 55+  / les

Maandagen 3, 17 september en 1, 15, 29 oktober van 13u tot 15u

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

BUURTPENSIOEN   
« LAKEN-LEOPOLD » Gratis

Elke dinsdag van 14u tot 16u

Op alle dinsdagen van 14u tot 16u staat het « Buurtpensioen » voor u 
klaar. Klaar om de handen uit de mouwen te steken, of zoekt u zelf 
naar extra handen ? Contacteer Eliane, vrijwillige coördinator op het 
nummer 0490 494 805

ALZHEIMER CAFÉ Gratis

Woensdagen 19 september en 17 oktober van 14u tot 16u

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

HET BRUIST IN DE S PUNTEN

ELIANE

MARIE-
COLETTE
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FUROSHIKI: DUURZAME EN MOOIE VERPAKKING 

Donderdag 18 oktober om 14u 

Kent u Furoshiki? Deze oude Japanse kunstvorm is een originele en 
duurzame manier om uw kerstcadeaus in een-twee¬drie in te pakken. 
Oorspronkelijk gebruikten de Japanners Furoshiki – letterlijk: 
‘bundeltje voor het baden’ – om hun verzorgingsproducten mee naar 
de openbare baden te nemen.

Het systeem werd vervolgens overgenomen om geschenken met 
geplooide of geknoopte vierkanten stoffen doeken in te pakken en te 
versieren. Hebt u nog een oude sjaal of stukjes stof die u wilt 
recycleren, gebruik ze dan om uw verrassing nóg mooier te maken.  
Wilt U het proberen? De Cel Milieuraadgeving van de Stad 
Brussel zal u alle geheimen van deze techniek tonen. 

OOSTERS VIERUURTJE 2x 55+  ou 2,5€

Woensdag 26 september van 14u tot 16u

Fatna laat u de specialiteiten uit haar 
geboortestreek ontdekken tijdens een 
gezellig vieruurtje met oosterse 
accenten. Proeven van verfijnd 
Marokkaans gebak en de beroemde 
verse muntthee? Tijdens deze 
smakelijke middag krijgt u zeker de kans!

We hopen op een talrijke opkomst!

WORKSHOP SCHRIJVEN
  2x 55+  ou 3€

Woensdag 3 oktober van 14u tot 16u

Schrijft u graag? Wilde u altijd al schrijven, maar durfde u dat nooit? 
Probeer het eens tijdens de workshop van Valériane! 

Aan de hand van eenvoudige, luchtige en doeltreffende tips verkent u 
stap voor stap uw verbeelding. En dat met één doel voor ogen: plezier 
beleven!

De sprong wagen en durven. Met woorden spelen.

Valériane leeft in een jungle van groene planten in Brussel. Ze speelt 
om te schrijven en om anderen te laten spelen: toneel, teksten, 
ingevingen. Zonder veel poeha en ten dienste van de ander. Het leven 
op het podium, een podium dat tot leven komt. 
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LEO’S VIERUURTJE /
VERJAARDAGEN OP AANVRAAG2x 55+  ou 2,5€

Woensdag 31 oktober van 14u tot 16u

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

CYBER CLUB Gratis
Vrijdag 5 oktober van 13u30 tot 16u

Hebben uw kleinkinderen u de recentste gsm geschonken... gevuld met 
de nieuwste gadgets… voor u compleet Chinees? Geen nood! Met 
behulp van Rémi, skype en surf je snel zonder problemen, doelgericht 
of gewoon voor de fun. Aarzel niet, er bestaan geen domme 
vragen.

HANDVERZORGING 4x 55+  ou 5€

Donderdag 20 september en vrijdag 19 oktober 
van 13u30 tot 15u30 alleen op afspraak

Last van droge, beschadigde handen? Kan u ze niet 
dagelijks verzorgen?

Jennifer geeft uw handen alles wat ze nodig hebben: 
een paraffinemasker, een scrub, hydratatie, gelakte 
nagels,... Voor stralend jeugdige handen. 

Activiteitenkaart: BE29 0910 1798 7364  
met vermelding « NAAM + Voornaam + REF CAK_BXL_20  
of CAK_NBXL_30 »   
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OKRA LAKEN IN S PUNT LEOPOLD!
OKRA organiseert ontmoetingsmomenten, culturele activiteiten, sport 
e.a. in de wijken van Laken, Laken-Mutsaard, Neder-Over-Heembeek 
en Schuman. 

Ons S Punt Leopold ontvangt Okra elke tweede woensdag van de 
maand voor een wijkcafé, Café Leopold. Aarzel niet om aan hun 
activiteiten deel te nemen. Iedereen is welkom! 

SPORTNAMIDDAG: MÖLKKYNAMIDDAG 

Woensdag 12 september om 14u 

De leukste buitenspellen komen uit het Noorden! Zo ook Mölkky, het 
leukste buitenspel van de afgelopen tijd. Alles wat je nodig hebt is de 
buitenlucht, een groep vrienden en een set Mölkky! Sterk hoef je niet te 
zijn: het komt aan op een combinatie van geluk en gooien. De eerste 
speler die voor 50 punten aan pionnen omgooit is de winnaar!

FILMNAMIDDAG: 
VELE HEMELS BOVEN DE ZEVENDE (2017)

Woensdag  10 oktober om 14u

Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een rots in de branding 
voor haar puberende nichtje, haar ruziënde ouders en haar dolverliefde 
zus. Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter haar 
brede glimlach en overdosis begrip, groeit een knagende eenzaamheid. 

In “Vele Hemels” vechten vijf personages meer met zichzelf dan met 
elkaar, in dit bestaan dat belachelijk mooi en geweldig lastig is, allemaal 
tegelijk.
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HET BRUIST IN DE S PUNTEN

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

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

INITIATIE IMPROVISATIE VOOR SENIOREN  Gratis

Elke maandag om 14u 

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

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

AUBERGE ESPAGNOLE Gratis

Elke dinsdag van 12u30 tot 16u

Heb je zin om een aangenaam moment door te 
brengen en mensen te ontmoeten aan tafel? 
Andrea nodigt je uit om deel te nemen aan 
haar “Auberge espagnole”. Het principe is 
eenvoudig: iedereen brengt iets mee om 
te eten of te drinken. Daarna gaan we 
met zijn allen aan tafel en genieten 
we van de gemoedelijke sfeer!

CYBERCLUB Gratis

Elke woensdag en  
vrijdag van 13u tot 16u 

Weet je niet hoe je jouw 
smartphone of tablet moet 
gebruiken? Sallum helpt je graag 
op weg.

ELIANE

ANDREA

SALLUM
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ROTONDESPELLETJES  Gratis

Elke donderdag van 13u tot 16u

Kom alleen of met vrienden een namiddag gezelschapsspelletjes 
spelen bij een glas in een aangenaam kader, je wordt met plezier 
ontvangen door onze vrijwilligster Eliane!

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

Woensdag 12,26 september en 10,24 oktober om 14u

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

12/09 : Initiatie T-shirt schilderen met bestaande 
sjablonen

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

26/09 Sjablonen maken voor 
persoonlijke creaties (T-shirts, 
borden, enz.)

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

ELIANE

CHANTAL
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10/10 Initiatie over het maken van 3D wenskaarten

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

24/10 Een beeldbord maken

Chantal toont je hoe je een subliem 3D-schilderij kan maken op 
A4-formaat op basis van een onderwerp naar keuze. Laat je verrassen, 
je zal in de wolken zijn over het resultaat!  Materiaal is voorhanden

PICKNICK EN WANDELING DOOR DE MOOISTE  
PARKEN VAN LAKEN
Donderdag  13 september om 12u

Wie droomt er niet weg bij EXPO 58? Velen van ons maakten het zelfs 
echt mee. OKRA nodigt u uit op donderdag 13 september 2018 om 12 
uur voor een gezellige picknick in het paviljoen van de ticketverkoop 
voor de stoeltjeslift tijdens EXPO 58. Dat is nu een S-Punt van de Stad 
Brussel. Bereid je voor op een picknick met alles erop en eraan! Nadat 
we de inwendige mens versterkt hebben maken we om 14 uur samen 
een wandeling door de bijzonder mooie parken van Brussel. Gewoon 
samen gezellig genieten van het groen. Wil je enkel voor de picknick 
komen? Dan kan dat natuurlijk ook! Inschrijven voor 10 september is 
wel fijn zodat we weten hoeveel picknick we moeten voorzien. Van 
harte welkom! 
Een organisatie van OKRA Laken en OKRA Koekelberg-Molenbeek 

De All-in picknick kost €8/persoon.

Info & inschrijvingen: Okra - Jo Bossuyt: 0478 97 02 69, 
jo.bossuyt@okra.be

KLEINE KWAALTJES EN GROTE SCHRIK 

Donderdag 27 september  om 14u

Een ongeval zit in een klein hoekje: je snijden, een wonde, een brand-
wonde, een insectenbeet... maar je kan ook onwel worden en vallen.
Paniek - altijd een slechte raadgever - kan de situatie nog erger 
maken.In deze uiteenzetting leert Myriam je hoe je een kleine wonde, 
een brandwonde correct verzorgt, hoe je een aanhoudende bloeding 
kan stelpen, een ledemaat kan spalken ... maar ook wat je moet doen 
als iemand onwel wordt of stikt. 
Kortom, een hele reeks ongetwijfeld kleine maar in veel situaties wel 
nuttige tips & kneepjes.

MYRIAM
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REISVERHALEN Gratis

Willy Percy vertelt verder over zijn tocht naar Compostella. 

DE LEVANT-ROUTE
Mardi 9 octobre à 14h

De Levant-route naar Compostella verbindt Valencia met Zamora en 
doorkruist het hart van Spanje, vermaard om zijn loden hitte. 800 km te 
voet langs deze 6e «camino», een ontdekkingstocht door het uitgebreide 
plateau van la Mancha met zijn middeleeuwse kastelen en windmolens, 
de kwelduivels van Don Quichotte. We maken ook kennis met de mudéjar-
stijl die door de Spaanse muzelmannen werd ingevoerd toen die tijdens 
de zogenaamde periode van tolerantie tussen de 12de en 16de eeuw 
onderdanen werden van het katholieke rijk. En vervolgens Castillië, zijn 
ooievaars en historische steden als Toledo, Avila en Medina del Campo, 
om ten slotte uit te komen in Zamora..

TOUT L’AMOUR QUE J’AI POUR TOI -  
DANSAVOND EN POËZIEKARAOKE

Woensdag 31 oktober van 14u tot 16u
Met Jeanne Boute en Maxime Lacôme

Kom mee naar het feest van de liefde tijdens de Middagen van de Poëzie.
 
Zing, dans en schrijf liefdesgedichten, bekijk het leven door een roze bril 
en dompel jezelf een namiddag lang onder in een wereld waar leeftijd 
geen rol speelt.
 
Waag je nadien aan een danspasje en doe mee aan de Grote Karaoke van 
Maxime bisou bisou. 
Een moment van feesten, mensen ontmoeten en elkaar graag zien in 
samenwerking met de Middagen van de Poëzie

WILLY
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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 spe-
cifieke vragen van iedere deelnemer te kunnen inspelen. Er zijn ver-
schillende modules. Zo krijgt u een aantal mogelijkheden in functie van 
uw niveau. 
Het staat u vrij de module te volgen die u interesseert. We vragen u wel 
om deel te nemen aan alle sessies van de door u gekozen module. 
Alle sessies vinden plaats op donderdagen en vrijdagen van 10u tot 12u 

MODULE 1: initiatie toetsenbord en muis op 20 en 21 september
MODULE 2: initiatie Windows op 28 september en 4 oktober
MODULE 3: initiatie boomstructuur op 5, 11 en 12 oktober
MODULE 4: internet ontdekken en gebruiken op 18 en 19 oktober
MODULE 5: aanmaken en beheren van een mailbox op 25,  
 26 oktober et 8 november

S PUNT LIPS, Gravin Van Vlaanderenstraat 4, 1020 Laken
 
2 X  55+

 / datum ; een volle activiteitenkaart voor alle modules 
(info p7)
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NIEUWE INFORMATICALESSEN VOOR GEVORDERDEN  
BIJ BRAVVO 

Elke dinsdag van 13u30 tot 15u30 behalve tijdens schoolvakantie 
vanaf 18/09 tot 27/11

Deze cursussen zijn perfect aangepast om door te gaan na een 
beginners-module.
Tijdens de inschrijvingen, willen we u eraan herinneren dat er altijd voor-
rang wordt gegeven aan mensen die nog nooit aan beide cursussen 
hebben deelgenomen 

EPN BRAVVO, Kazernestraat 37, 1000 Brussel  

Gratis mits 2€ voor de BRAVVO- lidkaart (maximum 8 
personen)

Inschrijven vanaf het ontvangst van Act’3 - Beperkt aantal 
plaatsen
Dienst Senioren: 02/274 13 00 – senioren@brucity.be 
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LAAT ONS BRUSSELEN!
LES COPINES D’ABORD : LET’S GO!   
Zin om met een groep sympathieke vrienden en vriendinnen een hapje 
uit eten te gaan: word lid van de groep «Les copines d’abord». Ook man-
nelijke vrienden welkom!

Er is een klein groepje ontstaan naar aanleiding van de aankondiging in 
ACT 3 van maart/april en eenmaal per maand ontmoeten we elkaar voor 
de lunch in het uitgekozen restaurant. 

De activiteit verloopt heel eenvoudig: de leden van de groep krijgen een 
e-mail met daarin de naam van het uitgekozen restaurant, het menu, de 
prijs en uiterste inschrijvingsdatum. De prijs van de maaltijd stort je op het 
rekeningnummer van de dienst Senioren wanneer je inschrijft. Drank betaal 
je ter plaatse. Let wel op: eens de menu’s besteld zijn bij de restaurantuit-
bater, kan je niet meer afzeggen.

Interesse in deze activiteit?
Word lid vande groep “Les copines d’abord”

MYRIAM

MYRIAM
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LAAT ONS BRUSSELEN!    
SENIORCINÉ 

Dinsdagen 4 september et 2 oktober om 14u  

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

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

Cinema Actor’s Studio
Greepstraat 17, 1000 Brussel

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

Inschrijven verplicht via mail of  
sms bij :

Myriam Jaumain :  
m.jaumain@proximus.be (0477 79 36 56)

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

Jean-Louis Van Handenhoven:  
0485 79 92 97

MARION MYRIAM JEAN-LOUIS 
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ANNELAAT ONS BRUSSELEN!    
BEZOEK VAN DE TENTOONSTELLING LITTLE LIFE 
(POPPENHUIZEN EN DE 19DE-EEUWSE WOONCULTUUR)

Dinsdag 11 september om 14u

Anne leidt je rond door deze tentoonstelling Little Life die je meevoert 
naar een schitterende miniatuurwereld waarin je kennis maakt met het 
huiselijk leven van de burgerij in het midden van de 19e en het begin van 
de 20e eeuw. Basis van de tentoonstelling is een poppenhuis dat rond 
1900 werd gebouwd naar het model van een neoclassicistische Brusselse 
woning. Dankzij dit uitzonderlijk poppenhuis en andere antiek speelgoed 
vertelt de tentoonstelling van keuken en zithoek tot slaapkamer en 
badkamer hoe een woning van de burgerij eruit zag.

Hallepoort, Zuidlaan 150 te  
1000 Brussel
Metro lijn 2, halte “Munthof” of 
“Hallepoort” Bus De Lijn 134, 136, 137, 
365A W-123 Bus 27 en 48 halte 
“Hallepoort”

10€ (inkom gids)
Na inschrijving, storten op rekenin-
gnummer BE05 0910 2141 2575  met 
mededeling «naam + voornaam + 
life_10» 

Inschrijving vanaf 3 september   
(Beperkt aantal plaatsen) 
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MAGUYDE MIDDAGEN VAN VESALIUS  
Gratis  

Vanaf september 2018 !

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

 «Hepatitis E: een opkomende virale 
infectie» door Dokter Nicolas Dauby
Donderdag 20 september om 12u30

«Slaapstoornissen bij kinderen» door 
Dokter Elisabeth Rebuffat

Donderdag 11 oktober om 12u30

« Hepatologische gevolgen van chronisch alco-
holisme» door Professeur Thierry Gustot

Donderdag 25 oktober om 12u30

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

Inschrijving facultatief  - andrevesale_asbl@stpierre-bru.be
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LAAT ONS BRUSSELEN!   
ONTBIJT EN GELEIDE WANDELING IN 
NEDER-OVER-HEEMBEEK

Zondag 23 september om 9u15

Afspraak in residentie De Wilde Rozen voor een lichte ontbijtmaaltijd 
tussen 9.30 en 10.15 u., waarna we vertrekken voor een geleide wande-
ling door een onbekend stukje van onze hoofdstad: Neder-Over-Heem-
beek.

We hebben het geluk dat we een geboren en getogen inwoner mee 
hebben als gids. Hij kent de geschiedenis van dit «kleine dorp», dat hij 
voor altijd in zijn hart draagt, als zijn broekzak. 

Er was eens... NOH
met zijn kastelen, molens, bronnen, uitspanningen.

Neder en Over Heembeek:
• 2 dorpen van koppigaards in de 19e eeuw;
• 2 Heembeekse mentaliteiten die tot op vandaag erg verschillend zijn;
• 2 bioscopen;
• 2 torens voor een kerk. 

Afspraak om 9u15 « De Wilde Rozen »
Sint-Pieter en Pauwelsstraat  15 te 1120 Neder-Over-Heembeek 
Mensen die langs het parcours te moe zouden worden kunnen 
meerijden in enkele wagens van bevriende chauffeurs.
Bus 47 of 53 : halte « Peter Benoit »; Tram 3 of 7 : halte Heembeek.

6 € / persoon, wandeling en lichte ontbijtmaaltijd inbegrepen.  
Betaling na inschrijving op BE24 0001 1913 9238 t.v.v.  
Lucienne MOHIN 

Info en inschrijvingen: 02 260 15 83 (in geval van afwezigheid, 
laat u een bericht achter)
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LAAT ONS BRUSSELEN!
GENDER AT WAR

Dinsdag  2 oktober om 14u30

De dienst Senioren nodigt je uit voor 
een bezoek aan de tentoonstelling 
«Gender at war» die beelden uit de 
Eerste Wereldoorlog doet herleven.
De Eerste Wereldoorlog deed de 
samenleving van de 19e eeuw op haar 
grondvesten daveren. Op het vlak van 
gendergelijkheid en rolverdeling zou 

niets nog blijven zoals het was. 
In deze tentoonstelling krijg je straffe 

beelden te zien van een periode die nog 
altijd veel emoties naar boven brengt: 

beelden van de moedige soldaat die zijn 
vaderland verdedigt , van de vrouw die gewon-

den verzorgt of huilt om de gesneuvelden. 

La Fonderie –Brussels Museum voor arbeid en industrie
Ransfortstraat 27 te 1080 Bruxelles
Metro lijnen 1 en 5 : halte « Zwarte Vijvers »

9 € (inkom + gids)
Na inschrijving, storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 2575  
met mededeling «naam + voornaam + war_9»       

Inschrijving vanaf 3 september (Beperkt aantal plaatsen) 

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



52

LAAT ONS BRUSSELEN!   
BEZOEK VAN HET HORTA-LAMBEAUXPAVILJOEN

Woensdag 10 oktober om 14u30

Anne nodigt je uit om kennis te maken met het Horta-Lambeauxpaviljoen. 
Victor Horta ontwierp een kleine klassieke tempel met een zweem art 
nouveau voor het monumentale marmeren reliëf ‘De Menselijke Driften’ 
van beeldhouwer Jef Lambeaux. De titel van het werk, het sensueel kron-
kelende naakt en de op zijn minst woelige relatie tussen beide kunstenaars 
voeden mee het verhaal en ‘schandaal’ rond de bouw van dit paviljoen 
in het Jubelpark.

Afspraak in de Rotonde van de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis 
Jubelpark 10 te 1000 Brussel
Metro, Tram, Bus : Halte Merode
 
7,5€ (inkom + gids) Na inschrijving, storten op rekeningnummer 
BE05 0910 2141 2575  met mededeling «naam + voornaam + 
Horta_7,5»  

Inschrijving vanaf 3 september (Beperkt aantal plaatsen)

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

ANNE
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LAAT ONS BRUSSELEN! 
WANDELING IN UKKEL MET MARION Gratis 

Donderdag 25 oktober om 14u30

De herfstkleuren in de Kinsendael, de Kriekenput, het Engelandplateau 
en de omgeving van de begraafplaats van Verrewinkel zijn wonderlijk 
mooi ! Misschien komen we een vos, een eekhoorn, of ook nog een gele 
kwikstaart tegen. Vergeet uw laarzen niet aan te trekken indien het de 
laatste dagen geregend heeft. Wees op tijd op de afspraak : wij zullen 
om 14u30 stipt vertrekken !

Afspraak voor het station Ukkel Kalevoet  
(bij de villo !) (bus 60, 43, tram 51)

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

MARION
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LAAT ONS BRUSSELEN!  
GELEID BEZOEK VAN DE CINÉ PALACE – ANSPACHLAAN

Zaterdag 27 oktober om 11u

Afspraak in de ciné Palace voor een bezoek onder leiding van de fantas-
tische Isabel Biver.
De Palace, een nieuwe bioscooplocatie in het centrum van Brussel, was in 
1913 de eerste «cinematografische tempel» van de hoofdstad, in de vorm 
van een verfijnde caféconcert-brasserie-cinema, naar een ontwerp van 
architect Paul Hamesse in opdracht van de Franse firma Pathé. Net als 
vele oude bioscopen moest het gebouw mee met zijn tijd en draagt het de 
sporen van verschillende bouwstijlen en bezettingen, gaande van bioscoop 
over winkel van huishoudtoestellen tot schouwburg. De heropening vormt 
een ideale gelegenheid om de nieuwe en oude ruimtes ontworpen door 
het architectenbureau Alain Richard te ontdekken.
We verlaten de Palace en begeven ons naar de Van Praetstraat. Onderweg 
staan we stil bij enkele gevels en luisteren we naar de uitleg van de gids. 
We eindigen het bezoek voor het restaurant-brasserie van de Palace, waar 
je als je dat wenst tegen democratische prijzen iets kan drinken of eten in 
een erg aangenaam kader.
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Afspraak om 11u stipt op ciné Palace, Anspachlaan 85 te 1000 
Brussel (Tussen Beurs en Anneessensplein) 

Parking: Schildknaapstraat 11, De Brouckèreplein 1, Grasmarkt 
104.

Metro lijn 1- 5 : halte  « De Brouckère »
Trams 3- 4-  32/ bus 86 : halte « Beurs » Bus 29- 71 : halte  « De 
Brouckère »

 7 € / persoon (zonder maaltijd of dranken).  Betaling na inschri-
jving op BE24 0001 1913 9238 t.v.v. Lucienne MOHIN 

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



56

WE BLIJVEN IN VORM!
DE SPORTCHEQUES – HET IS VERTROKKEN  
VOOR DE 55+’ERS

VANAF SEPTEMBER 2018 !

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

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

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

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

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

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

De cheques zijn geldig tot september 2019, ze zijn naamsgebonden en 
dienen persoonlijk afgehaald te worden tussen september 2018 en eind 
mei 2019  en zijn geldig tot september 2019.
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BEWEGEN-REIZEN
BEZOEK VAN DE ABDIJ VAN VILLERS-LA-VILLE  
EN DE WIJNGAARD

Vrijdag 21 september om 8u45

We starten de dag met een geleid bezoek van de abdij van Villers-la-Vil-
le, één van de meest prestigieuze en complete cisterciënzerabdijen van 
Europa. 
Rond de middag gaan we met wie wil lunchen in de buurt van de Abdij, 
in de Moulin de Villers. 
Op het menu: (dranken niet inbegrepen - mogelijkheid voor een vegeta-
risch menu op aanvraag): Filet pur van speenvarken en seizoensgroenten, 
tarte Tatin, thee of koffie.
Rond 14u neemt de Confrérie du Vignoble (wijngaardvereniging) van de 
abdij van Villers ons mee voor een geleid bezoek van de wijngaard en 
de wijnkelders. We sluiten de dag met een proeverij van de 
primeurwijn of, als die niet meer voorhanden is, van een 
Belgische biowijn.

Afspraak om 8u45 aan het Emile 
Bockstaelplein  
(terugkeer voorzien rond 17u30)

traditionele rondleiding door de abdij + 
bezoek van de wijngaard 16€ + menu  
(hoofgerecht, nagerecht, café, dranken 
niet inbegrepen) 20€

Na inschrijving, storten op rekeningnum-
mer BE05 0910 2141 2575  met medede-
ling «naam + voornaam + VILLERS_BXL _ 16 
of 36€» Of «naam + voornaam + VILLERS__
NBXL_21 of 41€ »

Inschrijving vanaf 3 september   
(Beperkt aantal plaatsen) 

Dienst Senioren • 02/274 13 00
senioren@brucity.be
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BEWEGEN-REIZEN
UITSTAP NAAR HET KASTEEL VAN BOUILLON EN DE 
BERGERIE D’ACREMONT 

Dinsdag 9 oktober om 8u15

Les Petits Débrouillards nemen je in de voormiddag mee op sleeptouw 
voor een geleid bezoek in het kasteel van Bouillon. Nadien kan je een 
roofvogelshow met valken bijwonen.

Rond 12.30 u. zetten we koers richting de Bergerie d’Acremont om er te 
genieten van een warm middagmaal: raclette en fijne vleeswaren met 
seizoensgroenten. Je kan ook een picknick meenemen en ter plaatse zelf 
iets te drinken bestellen.

Na de maaltijd is er een bezoek van de schapenboerderij voorzien en kan 
je genieten van een kleine degustatie van kazen.

Afsluiter van de dag is een geleide natuurwandeling 
in de omgeving. 
                                                                                               

Afspraak om 8u45 op Peter 
Benoîtplein 
(achter Sint Pieter en Pauwels kerk) 
halte bussen 53 en  – terugkeer 
voorzien rond 16u
 
€ 27 met maaltijd/ 14 € zonder 
maaltijd. Na inschrijving, storten 
op rekeningnummer 
N°BE30001296571011 van  Petits 
Débrouillards

Inschrijving: bij Petits Débrouillards 
0476 502 049 . Niet betalen voordat je 
bent ingeschreven want het aantal 
plaatsen is beperkt!
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BEWEGEN-REIZEN 
OP ONTDEKKING DOOR WALLONIË:  
NAMEN, VAN CITADEL TOT SAFFRAAN!

Dinsdag 23 oktober om 8u

Wallonië is een streek met veel potentieel. We maken er kennis met saf-
fraan, het duurste kruid op tafel, ook wel het rode goud genoemd, in de 
saffraanfabriek van Cotchia, de grootste van België. Tijdens het bezoek 
ontdekken we de geschiedenis, de eigenschappen en het gebruik van 
saffraan in de keuken, met als afsluiter een saffraandegustatie.

‘s Middags kan je lunchen in een restaurant op de Grote Markt van Namen 
of genieten van je eigen picknick.
In de namiddag neemt Myriam je mee op sleeptouw tijdens een bezoek 
van de onderaardse gangen van de Citadel.

Als residentie van de graven van Namen tijdens de Middeleeuwen, heeft 
de stad zich aangepast aan alle ontwikkelingen. De citadel draagt dan 
ook nog sporen van elke periode uit de geschiedenis. Opgeluisterd met 
een permanent klank- en lichtspel voert een nieuw geleid bezoek door 
de onderaardse gangen van het gebouw (1.30 u) ons letterlijk naar het 
diepste binnenste van de citadel.

Telefoonnummer in geval van een  
last-minuteprobleem 0473 73 22 35

Afspraak om 8u aan het Emile Bockstaelplein  
( terugkeer voorzien rond 18u)
 
 17€ voor brusselaars, 22€  
voor niet-brusselaars 
Na inschrijving, storten op 
rekeningnummer BE05 0910 
2141 2575  met mededeling 
«naam + voornaam + safran_BXL 
_ 17» Of «naam + voornaam + 
safran__NBXL_22 »

Inschrijving vanaf 3 september            
Dienst Senioren: 02/274 13 00 
– senioren@brucity.be

MYRIAM



60

BEWEGEN-REIZEN 
FRANSTALIGE RONDLEIDING DOOR HET HISTORISCHE 
HART VAN GENT

Zaterdag 13 oktober om 8u15

Vanaf het vertrek met de bus geeft Jean-Jacques David, onze gids, al 
een woordje uitleg over het bezoek van het historisch centrum van de 
schitterende stad Gent. Hij zal de wandeling leiden. 
Bij aankomst en na de nodige sanitaire stops, starten we ons bezoek met 
de Sint-Baafskathedraal en het beroemde «Lam Gods» van de gebroe-
ders Van Eyck, afgewerkt in 1432, een wereldwijd erkend meesterwerk.
De wandeling leidt ons dan verder doorheen het centrum met zijn grote 
verscheidenheid aan architecturale gevels en eindigt op de oever van de 
Leie waar we zullen eten.
Duur van het bezoek: ± 2 uur

‘s Middags (van 13.00 tot 14.30 u), eten we in een typisch restaurant op de 
beroemde Graslei waar je kan kiezen uit het volgende menu (vermeld je 
keuze bij inschrijving): 

Als voorgerecht: soep of kaaskroketten; als hoofdgerecht: Vlaamse sto-
verij of waterzooi met kip; als dessert: dame blanche; drankje naar keuze 
inbegrepen: water of frisdrank of bier of een glas wijn.
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Afspraak zaterdag 13 oktober 2018 om 8u15 stipt 
aan de hoek van Keizerinlaan en Loxumstraat voor een uitstapje 
van een dag met een witte-beige bus van de Stad Brussel. 

Metro lijn 1- 5 : halte  « Centraal Station »;  
Tram  92-93 : halte « Koningsplein » 
Bus 29 - 38 - 63 - 65 - 66 - 71 – 86: 
halte  « Centraal Station »; bus  27 - 38 - 95 : halte « Koningsplein »

55 € / persoon, bus, inkom, gids, maaltijd met drank naar keuze 
inbegrepen. Betaling vóór 5 oktober maar reservatie verplicht. 
Betaling na inschrijving op BE24 0001 1913 9238 t.v.v. Lucienne 
MOHIN 
 
Info en inschrijvingen : 02 / 260 15 83  
(in geval van afwezigheid, laat u een bericht achter)

Na de maaltijd stappen we aan boord van een bootje voor een rondvaart 
van anderhalf uur doorheen de oude middeleeuwse haven van Gent. Je 
leert er de stad (1000 jaar bouwkunst) op een heel andere manier van alle 
kanten kennen. 

Op de rondvaart zijn er heel wat bezienswaardigheden te bewonderen. 
Je vaart over de Leie, de Schelde en de Ketelvest.
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DE RAAD VAN SENIOR HELP
KRONIEK VAN EEN GEPLAND NOODGEVAL
Ben je onwel geworden of had je een ongeval op de openbare weg 
en ben je nauwelijks enkele minuten later onder loeiende sirenes 
afgevoerd naar het ziekenhuis?

Bij aankomst krijg je een «super elegante blouse» aan, worden je 
schoenen uitgedaan en krijg je een hele pak vragen op je afgevuurd... 
waardoor je nog meer stress krijgt.

Ziehier een kleine tip die goed van pas kan komen om zo goed mo-
gelijk met deze moeilijke situatie om te gaan.

Verzamel de volgende voorwerpen op een dag dat je je goed voelt 
en er rustig de tijd voor hebt:

• een pyjama of nachthemd (en eventueel een kamerjas) 
• een paar pantoffels 
• een beetje ondergoed 
• enkele handdoeken en washandjes 
• het nodige toiletgerief (zeep, tandpasta, tandenborstel…..)

Stop daar nog een omslag bij met je volledige medicijnenlijst, het 
nummer van je ziekenfonds en desgevallend de papieren 

van je hospitalisatieverzekering en de te volgen 
procedure in geval van spoedopname.

Stop alles in een zak met het etiket: 
spoedopname en laat je naaste fa-

milie of vrienden weten waar je deze 
tas bewaart.

Gegarandeerd neemt dit heel 
wat stress weg bij iedereen...

Myriam voor Senior Help
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Wil je Act’3 thuis ontvangen en/of via e-mail op de 
hoogte blijven?

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

Ik wens (*)

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

  Papieren exemplaar via de post
  Via mail 

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

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

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

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

Emailadres  .......................................................................................................                                                                 

FORMULIER

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



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

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

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