Op 7 oktober eert de Stad Brussel haar senioren!
Sedert 2008 viert de Stad Brussel op de Internationale dag van de Ouderen alle personen van 55 jaar en
ouder.
Dit jaar zullen de senioren centraal staan op zaterdag 7 oktober. Drie evenementen zullen deze dag
kleuren:
- de gebruikelijke ceremonie van de hernieuwing van de trouwgeloften. Alain Courtois, Schepen van
Senioren en tevens Schepen van Burgerlijke Stand zal dit jaar, in traditionele klederdracht, gehuwde
koppels maar ook elk koppel dat hun liefde aan elkaar wenst te (her)bevestigen, in de prestigieuze
trouwzaal (her)trouwen. Het “seniorengospelkoor” van Sound The Trumpet zorgt voor een muzikaal
onthaal;
- een dankplechtigheid voor alle vrijwilligers van 55 jaar en ouder die inwoner zijn van de Stad Brussel.
Deze bijzondere plechtigheid richt zich ook tot de vrijwilligers, ongeacht hun leeftijd, die zich vrijwillig
engageren voor een vereniging die zich in belangrijke mate inzet voor 55plussers en gevestigd is op het
grondgebied van de Stad, 150 vrijwilligers hebben zich ondertussen ingeschreven voor dit dankmoment ;
- een origineel balfeest voor jong en oud in de prestigieuze zaal Horta van Bozar met een fantastische
DJ die plaatsjes draait van de jaren ’60 tot ’90, een buffet met hapjes en drankjes en een onvergetelijke
avond op de danspiste.
Deelname is gratis.
Verplicht inschrijven bij de dienst senioren van de stad Brussel: senioren@brucity.be of 02/279.34.95.

* * * * * *
Korte historiek
In 2006 werd de Stad Brussel zich bewust van het belang om een dienst voor ouderen op te richten. De
vergrijzing was niet langer toekomstmuziek maar harde realiteit. De Stad startte in 2007 met de Dienst Senioren
voor personen van 55 jaar en ouder, met voorrang aan de inwoners van de Stad Brussel. Sedert 2010 is de Stad
Brussel erkend als “Leeftijdsvriendelijke stad ”, een stad die aandacht heeft voor het ouder worden van de
bevolking en probeert op een actieve manier de gezondheid, deelname aan de samenleving en de veiligheid van
de senioren te verbeteren.
Schepen van Senioren, Alain Courtois, houdt eraan om jaarlijks alle 55 plussers op deze Internationale dag van
de Ouderen te eren met een gevarieerd en origineel programma.
https://www.brussel.be/activiteiten-en-s-punten-voor-senioren of www.facebook.com/BXLstadbrussel/

