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Inschrijven mogelijk  
vanaf maandag 8 januari

Via telefoon of e-mail: tussen  
10u-12u en 14u-16u via   

02/274 13 00
Ter plaatse in S Punt Van Artevelde:   

vanaf maandag 8 januari tussen 10u-12u  
en 13u-16u. Nadien open van  

maandag tot vrijdag van 9u tot 12u  
en van 13u tot 16u. 

Inschrijvingsprocedure  
op pg. 6-7

Act’3 : Tweemaandelijkse Brochure
Kantoor : 1099 Brussel
Verantwoordelijke uitgever:  
Alain Courtois, 
Grote Markt 1 , 1000 Brussel
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Beste vrienden,

Beste vriendinnen, 

Eerst en vooral wil ik jullie een schitterend 2018 toewensen! Ik hoop 
dat jullie genoten hebben van gezellige eindejaarsfeesten met het 
gezin of met mensen die jullie na aan het hart liggen. Ik wens jullie veel 
vreugde in het nieuwe jaar en alle succes in wat jullie ondernemen. 

De opening van het nieuwe S Punt Van Artevelde, de eerste editie 
van de Olympiades, de lancering van de projecten ‘Buurpensioen’ en 
‘Allo Allo’: in 2017 pakten we met tal van nieuwigheden uit! Het succes 
van al die projecten hebben we ook aan jullie te danken. Zonder 
jullie enthousiasme, inzet en ervaring hadden we ze niet kunnen 
realiseren. Van harte dank!

En ook in het nieuwe jaar staan er weer heel wat plannen op stapel. 
We gaan dus verder op ons elan! 2018 is nog maar net begonnen en 
we voorzien al de opening van 2 nieuwe SeniorenPunten. Het eerste, 
in de Louizawijk, staat in het teken van de digitalisering. Jullie kunnen 
er terecht voor hulp als jullie vlotter gebruik willen maken van de 
talloze digitale diensten van de stad Brussel. Jullie kunnen er ook 
een specifieke vorming krijgen rond de sociale media. In het tweede 
S Punt krijgt de vroegere ticketbalie van Expo 58 een tweede leven. 
Opgefrist en in een modern jasje, zonder de sfeer van vroeger te 
verliezen. Dit S Punt richt zich op de buurt en haar behoeften: moes-
tuintjes, compostvaten, workshops pottenbakken, kooklessen ... Alles 
komt in het nieuwe S Punt aan bod.

We blijven al onze partners ook warm maken voor een ‘seniorvrien-
delijke’ dynamiek waarbij 55-plussers actief ouder kunnen worden, 
kunnen participeren en in alle veiligheid kunnen genieten. Jullie zullen 
het nieuwe logo trouwens zowat overal in de stad zien opduiken. 

Ik hoop jullie binnenkort te mogen ontmoeten voor een fijne babbel. 
Veel leesplezier en alvast een mooie start van het nieuwe jaar! 

Alain Courtois, Schepen van Senioren van de Stad Brussel
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ADRESSEN
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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

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

'S' Punten
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TOT UW DIENST !

5

+ Meer personeel: Yasmine

+ Meer S Punten: Louiza en Expo 58

+  Meer participatie: activiteiten vrijwilligers,  
projecten AVS

 
 
Uitdagingen, energie te over en misschien enkele hindernissen. 
De enige manier om geen fouten te maken, is immers niets doen. 
Maar dat is niet meteen onze stijl!

Het leven begint op 55. Laten we ervan genieten 

TRENDS  2018?
UITBOUWEN EN CONSOLIDEREN
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INSCHRIJVINGSPROCEDURE 

GRATIS ACTIVITEITEN ?

U kunt u inschrijven per mail of via telefoon na het ontvangen  
van deze Act’3. 

BETALENDE ACTIVITEITEN ?

1.  Vanaf de inschrijvingsdatum, stuurt u een mail of belt u naar  
02/274 13 00 tussen 10u en 12u en tussen 14u en 16u voor 
betalende activiteiten.

2.  Houdt uw identiteitskaart bij de hand, want we noteren  
uw rijksregisternummer (RRN).

3.  U kunt u voor een onbeperkt aantal activiteiten inschrijven.  
Wij noteren alle contactgegevens en de inschrijvingsdatum  
van uw aanvraag. 

4.  Na uw inschrijving, dient u binnen 7 kalenderdagen te betalen. 
Dit kan via overschrijving, Bancontact of cash (gepast)  
in S Punt Van Artevelde. 

5.  Uw inschrijving is bevestigd na het ontvangen van uw betaling. 
Opgelet: schrijf u eerst in alvorens een overschrijving te doen!

6.  Indien u betaalt via overschrijving voor verschillende activiteiten, 
dient u één overschrijving per activiteit te doen. Gebruik het 
juiste rekeningnummer en noteer de mededeling goed. Deze 
informatie vindt u terug bij elke betalende activiteit in deze Act’3.

7.  U kunt vanaf de inschrijvingsdatum (van 10u tot 12u en van  
13u tot 16u) en tijdens de gewone openingsuren (maandag  
tot vrijdag van 9u tot 16u) in S Punt Van Artevelde betalen  
met Bancontact of cash (gepast).

66



Een lid van het team  
Senior Help begeleidt    

inter G

Personen met beperkte mobiliteit   

Wandelniveau van 
zwak (1 voetje) tot  
gevorderd (3 voetjes) 

Visiocom

Info en inschrijving     

Voor alle leeftijden

Plaats   

PICTOGRAMMEN EN 
LEGENDES

Prijs

   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, het rijksregisternummer én dit 
vermeldt bij de overschrijving.

 2 rekeningnummers 
  Voor de activiteiten- en sportkaarten:-  informatica + Start to Run 
 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_

tarif of Plaats_excursie_NBXL_tarif)

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. 

7

BELANGRIJK
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AVS

LABEL ‘SENIOR FRIENDLY RESTAURANT :  
EEN PROJECT OPGESTART DANKZIJ DE ENERGIE  
VAN DE ADVIESRAAD VOOR DE SENIOREN! 

In maart 2016 stelde de AV van de adviesraad voor de senioren een 
aantal actiepunten voor 2016-2017 voor. Een van de ambitieuze doel-
stellingen was de uitbouw van een wijk waar senioren zich welkom 
zouden voelen. 

André, Herman, Giovanni, Marie-Colette en Marie (allemaal leden van 
de seniorenadviesraad) richtten een werkgroep op die de seniorvrien-
delijke wijk vorm moest geven. De wijkrestaurants, belangrijke spelers 
binnen elke wijk, waren al snel overtuigd om de strategie als eersten 
uit te proberen. Zo ontstond het idee om een label ‘Leeftijdsvriendelijk 
Restaurant’ uit te reiken aan gezellige en toegankelijke locaties waar 
gevarieerd en lekker eten aan democratische prijzen wordt geserveerd. 

Na een analyse van gelijkaardige bestaande initiatieven, overleg 
met de horecasector én een analyse van de geldende regelgeving 
in de sector, werden de plannen in de praktijk omgezet. Het leek ons 
belangrijk om mensen in de eerste plaats warm te maken voor een 
seniorvriendelijk beleid dat ouderen welkom heet in de stad. 

Onze 5 vrijwilligers (leden van de adviesraad) zijn afkomstig uit drie 
verschillende wijken. Die drie wijken werden dan ook onze testzones: 
Laken-Noord, Laken Mutsaard-De Wand en Neder-Over-Heembeek.
Na een grondige voorbereiding gingen André, Herman, Giovanni, 
Marie-Colette en Marie op een aantal dagen langs bij restauranthou-
ders met de criteria voor de toekenning van de prijs en een specifieke 
vragenlijst bij de hand. 

Bij hun terugkeer werden de vragenlijsten grondig geanalyseerd om 
zo de 21 gelukkige winnaars van het label ‘Leeftijdsvriendelijk Res-
taurant’ te kunnen aanduiden.

Een brochure met de laureaten  
van het seniorvriendelijk label ligt  
ter beschikking op de dienst Senioren.

8
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ACTU

CYLCLUS VAN LEZINGEN “DE WERELD OMSLUITEN”

Dinsdag 20 februari om 10u

‘Brussel, de oorlog herdacht, 1914-1918’

Door Chantal Kesteloot, historica aan het Studiecentrum Oorlog en 
Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma/Staatsarchief)

Terwijl Brussel sinds 20 augustus 1914 door de Duitse troepen wordt 
bezet, trachten de Brusselaars er meteen voor te zorgen dat de 
dramatische gebeurtenissen die ze meemaken nooit meer worden 
vergeten. Hoe houden ze tijdens de bezetting de herinnering aan 
de oorlog levend? Niet minder dan zeshonderd straatnamen, ge-
denkplaten en momenten moesten voor heel lange tijd herinneren 
aan de eervolle gesneuvelden, nationale of plaatselijke helden, zij 
moesten de namen van grote veldslagen levendig houden en uiting 
geven aan een collectieve erkenning. Chantal Kesteloot belicht en-
kele aspecten van de hoofdstad in oorlog en legt uit hoe dit eerste 
conflict op wereldschaal in de hoofdstad van de Belgische Staat werd 
herdacht. Chantal Kesteloot, Laurence van Ypersele en Emmanuel 
Debruyne zijn de auteurs van het boek “Brussel, de oorlog Herdacht”. 
In samenwerking met het Brussels Ouderenplatform.

9

Stadhuis Brussel 
Militiezaal, Grote Markt, 1000 Brussel

Gratis toegang, maar inschrijven gewenst  

Inschrijving vanaf ontvangst Act’3 
Dit onderwerp zal in het Frans worden gebracht  
door Laurence van Ypersele en Emmanuel Debruyne  
op maandag 19 februari om 14u in de Militiezaal

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

UITREIKING VAN DE INTERGENERATIONELE PRIJS  
AAN FRANK MICHAEL

Dinsdag 6 februari om 14u30

Franco Gabelli, beter bekend onder de naam Frank Michael, vierde in 
mei vorig jaar zijn 70 lentes. De crooner met het gouden hart spreekt 
zowel meisjes als dames aan, en dat al bijna 45 jaar! 

Zijn eerste singeltje, Je ne peux vivre sans toi, verscheen in 1974 bij 
RCA. Hoewel hij - in tegenstelling tot de traditionele showbusiness 
- discreet blijft in de media, geeft hij geregeld galashows en trekt 
hij via vlotte mond-aan-mond reclame volle zalen. Zowel jongere 
als rijpere vrouwen vinden hem geweldig. Frank Michael is enorm 
populair, niet alleen in Franstalige landen, maar ook in zijn geboor-
teland Italië.
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Stadhuis Brussel 
Gotische zaal, Grote Markt , 1000 Brussel 

Gratis toegang, maar inschrijven verplicht.  
Beperkt aantal plaatsen

Stadskledij 
Inschrijving vanaf ontvangst Act’3

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

Hij is een grote Elvisfan en brengt de meest uiteenlopende muziek-
stijlen die verder gaan dan het doorsnee liefdeslied. In 2003 bracht 
hij het album Thank you Elvis uit, met daarop Franse en Italiaanse 
versies van vijftien Elvisklassiekers, bewerkt door Michel Mallory. Op 
het album wordt hij begeleid door muzikanten die vroeger bij de King 
speelden. Op het einde van diens carrière stonden zij trouwens met 
hem op de planken in Las Vegas. Niet van de minsten dus!

In alle discretie werkt deze fan van Salvatore Adamo onvermoeibaar 
tournees af in Frankrijk, België, Italië en zelfs Canada. Met meer dan 10 
miljoen verkochte platen over de hele wereld, meer dan 300 liedjes 
en een twintigtal gouden en platina platen is Frank Michael een van 
de vaste waarden van het Franse chanson.

Op uitnodiging van de stad Brussel ontvangt hij op 6 februari 2018 
om 14u30 uur de Intergenerationele Prijs. Bij die gelegenheid zal 
hij ook enkele van zijn grootste hits zingen. 

Om dit uitzonderlijk evenement in het Brussels Stadhuis mee te maken, 
kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de dienst Senioren. 



1212

ACTU

SAVE THE DATE ! 
BRUSSEL BEWEEGT – 
BRUXELLES BOUGE!

Maandag 19 maart van 13u tot  17u

« Bruxelles Beweegt - Bruxelles Bouge », 5 namiddagen vol actie en 
beweging voor senioren. Op verschillende locaties in Brussel. De dienst 
Senioren sluit zich aan bij deze actie en organiseert in samenwerking 
met het BOP, de VGC en ‘Sport Vlaanderen’ een watersportmiddag 
voor 50-plussers. ‘Gazelle Coach’ leidt alles in goede banen.

Op het programma:

   In het klein bad: Aquamove en beweegfun – trampoline – 
aquazumba – zwemvlotten

   In het groot bad: vrij zwemmen – aqua flat – stretching en 
spieropbouw – jogging met gordel

Wie liever op het droge beweegt, kan deelnemen aan een initiatie 
Afrikaanse dans, speelse boks voor senioren en ‘alive drums’.

Sportcomplex Neder-Over-Heembeek  
Lombartzydestraat  120 te 1120 Brussel

2€ indien Paspartoekaart (activiteit en vieruurtje). 

Vervoer  mogelijk. 
Inschrijving vanaf ontvangst Act’3

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

‘ALIVE! EEN ANDERE KIJK OP DE BEGRAAFPLAATS’   
FOTOTENTOONSTELLING

De stad Brussel stelt een mythische locatie open om bezoekers op 
een andere manier naar begraafplaatsen te laten kijken. 

Van 11 januari tot 16 februari 2018 kunnen be-
langstellenden het verborgen gelaat van de 
Brusselse begraafplaatsen en de rijk-
dommen die ze herbergen ontdek-
ken. Tijdens een tentoonstelling 
in de prachtige kelders van de 
Sint-Gorikshallen is het werk te 
zien van drie vooraanstaande 
kunstenaars, voormalige 
studenten aan de Agnès 
Varda fotografieschool. 
Zij belichten vooral het 
leven dat dag na dag de 
begraafplaatsen kleurt. 

De aandacht gaat uit 
naar al wie, soms heel 
discreet, werkt om het 
vaak complexe karakter 
van begraafplaatsen te 
vrijwaren. Daarnaast zijn 
er de vele symbolische 
elementen: soms in het oog 
springend, dan weer verscho-
len langs de paden. 

Sint-Gorikshallen 
Sint-Goriksplein 1 te 1000 Brussel

Gratis

02/502 44 24
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VRIENDEN

SAVE THE DATE !
ALLO ? ALLO !

18 januari 2018 om 14u30 

Eén van jullie missies is hulp en steun bieden aan ouderen in nood, 
alleenstaande en kwetsbare mensen, in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Professionals, verenigingen, vrijwilligers, kom luisteren naar de re-
sultaten van de testperiode Allo? Allo! in de Vijfhoek van Brussel 
en laten we samen inzetten om deze dienst vorm te geven in de 19 
gemeenten. 

Allo ? Allo ! is een uniek meldingspunt waar senioren terechtkunnen 
met vragen en behoeften rond hun kleine dagelijkse zorgen.

Het project werd geïnitieerd door de Koning Boudewijn Stichting 
zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel. In Brussel is nu een pi-
lootproject aan de gang in het centrum. De dienst voor Hulp aan 
Brusselse Senioren, de Dienst Senioren en Buurtpensioen zijn par-
ticiperende organisaties. 

Stadhuis Brussel 
Gotische zaal, Grote Markt , 1000 Brussel
 
Inschrijving vanaf ontvangst Act’3
Vous trouverez plus d’informations sur Allo ? Allo !  
en visitant www.allo-allo.be  - 02/474.03.00

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

ONDER WELK DAK WONEN WE MORGEN?

Een informatieve tool die kan helpen om  
een passende woning te kiezen

Op de website www.queltoitpourde-
main.be vinden senioren informatie 
over verschillende woonvormen. 
De tool is ook bedoeld voor pro-
fessionals, kinderen van ouderen 
en mensen die opteren voor een 
intergenerationele aanpak.

Het project brengt het werk ‘in beeld’ 
van Belgische verenigingen die zich 
op het terrein inzetten om senioren 
aan een woning te helpen die re-
kening houdt met hun toekomstige 
behoeften. 

Acht filmpjes belichten een persoonlijke, unieke woonkeuze: in een 
eigen huis, in een voorziening, in een groepswoning, samen met stu-
denten, met ondersteuning van familie ... Twee filmpjes vervolledigen 
de mozaïek van getuigenissen: eentje staat stil bij de gevolgen van de 
vergrijzing voor woningkeuzes, het andere toont hoe jongeren naar 
de keuzes van hun grootouders kijken. 

In de rubriek ‘Associations’ staan de contactgegevens van midden-
veldorganisaties en openbare diensten die senioren in Brussel op 
weg helpen.

Question Santé : info@questionsante.org - 02/512 41 74 
Centre Vidéo de Bruxelles : info@cvb.be - 02/221 10 50
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VOOR ALLE LEEFTIJDEN  

EXPLORATIONS DU MONDE 

De vzw « Exploration du Monde » wilt u de wereld laten zien! Ont-
dek culturen, de mensen en hun geschiedenis, de geografie van 
de regio’s of landen van over heel de wereld via documentaires die 
geprojecteerd worden. 

In samenwerking met de dienst Senioren, wordt u een abonnement 
2017-2018 aangeboden aan een voordelig tarief bij het tonen van 
deze pagina van uw Act’3. 

OP HET PROGRAMMA:

’NEPAL DE KATMANDU  
AU MUSTANG’ 

door Guy Cousteix

Zaterdag 06/01/2018  
om 16u ; vrijdag 26/01/2018 
om 14u30 & 20u15

Wie Nepal wil begrijpen, moet 
de actualiteit op de voet volgen. 
De aardbeving in 2015 legde het 
land helemaal in puin. We ne-
men een kijkje in een complexe 
samenleving, gluren binnen in 
de intimiteit van een volk en 
volgen de route van de Grote 
Trek richting Dolpo, het ‘ver-
borgen land’. De aangrijpende, 
grandioze film rekent af met 
alle toeristische clichés en 
maakt de kijker deelgenoot 
van een groots avontuur.

16
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De abonnementen zijn beschikbaar in het verkooppunt  
van het Paleis voor Schone Kunsten/BOZAR
Ravensteinstraat 18, 1000 Brussel. 
Van dinsdag tot vrijdag, 11u tot 19u. Laat deze pagina  
van uw Act’3 zien om te genieten van een voordelig tarief.

Tarief abonnement 6 voorstellingen BOZAR:
Vrijdag 14u30 & 20u15 / zaterdag 16u00
1ste cat. 55 EUR in plaats van 68 EUR - ticket voor de  
voorstelling – 9 EUR in plaats van 15 EUR - 2de cat. 45 EUR  
in plaats van 58 EUR - 3de cat. 35 EUR in plaats van 48 EUR 

02/507 82 00

HAWAI 

door Richard-Olivier  
Jeanson

Vrijdag 16/02/2018  
om 14u30 & 20u15 ;  
zaterdag  17/02/2018  
om 16u

Verken de Hawaïaanse ar-
chipel in het kader van een 
roadtrip met het gezin. Maak 
kennis met de eigen iden-
titeit van de vijf bekendste 
eilanden in de Stille Oce-
aan. Ontdek een uniek ge-
bied, waar de natuur voor 
adembenemende decors 
zorgt. Een paradijselijke 
reis, naar het rijk van de 
regenbogen. 
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DE STAD EN U

 
 

NAMIDDAG : DE 55+ BURGER ! 
DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE STAD BRUSSEL

Woensdag 10 januari om 14u

Maak kennis met de verschillende diensten van de Stad! Eens iets 
anders dan achter een loket of via telefoon… De Dienst Senioren zal om 
de twee maanden een cel of departement uitnodigen die hun missies 
(en hoe dit betrekking heeft tot welzijn van de 55-plussers van de Stad) 
komt uitleggen. De Stad zal voor u, geen geheimen meer kennen. 

De stad Brussel telt vier begraafplaatsen. Hoe gaat het er daar aan 
toe? ‘Eeuwige grondafstand’ werd afgeschaft, maar wat kwam er 
in de plaats? Welke plannen heeft de dienst begraafplaatsen om 
het erfgoed te valoriseren? Bruno Berghmans, coördinator van de 
begraafplaatsen (dienst begravingen) komt meer vertellen over de 
begraafplaatsen van de stad en over hoe het er daar aan toegaat. 

Meer weten? Sluit bij ons aan!

S PUNT Van Artevelde,  
Van Arteveldestraat 120, 1000 Brussel
Bus 46 - Tram 51, 82

NEW

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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DE STAD EN U

GROEPSAANKOOP  
ENERGIE

De regelmatig stijgende energieprij-
zen werken initiatieven in de hand 
die de factuur van verbruikers willen 
drukken. 

Een groepsaankoop geeft de inschrijvers 
recht op korting bij de producenten. 

De stad Brussel wil die groepering van con-
sumenten promoten en omkaderen, en orga-
niseerde in 2013-2014 een eerste groepsaankoop 
energie (voor aardgas en 100 % groene elektriciteit). 
Op die manier kon een voordelig contract met vaste 
tarieven voor drie jaar worden afgesloten. 

Gesterkt door het succes van die eerste groepsaankoop, werd de 
actie herhaald voor 2017-2018.

Het is de bedoeling zo veel mogelijk consumenten te groeperen om 
bij op de Belgische markt actieve energieleveranciers de voordeligste 
tarieven te kunnen bedingen. 

De actie richt zich in de eerste plaats tot de 80.000 of 85.000 ge-
zinnen in de stad Brussel. Zij zullen gemiddeld 10 tot 15 % op hun 
energiefactuur besparen. 

Het kan dan ook gaan om een bedrag tot 200 euro per jaar.

NEW

Milieuraadgeving van de Stad Brussel
Eikstraat 8 te 1000 Brussel
02 279 33 10 - milieuraadgeving@brucity.be
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HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN

GOSPELTOURNEE

‘O, Happy Days’ in uw S Punt!

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. 
Onder impuls van het enorme succes tijdens de ceremonie rond de 
hernieuwing van trouwbeloften op 7 oktober zal het gospelkoor van 
vzw ‘Sound The Trumpet’ op de verschillende S Punten in de stad 
Brussel optreden.

De zangers brengen verschillende stijlen en invloeden. 

Iedereen van harte welkom! Mooi om naar te luisteren, goed voor het 
humeur en ... gratis!

Aarzel niet en neem snel contact op meet onze diensten.

Het koor treedt voor het eerst op in S Punt Van Artevelde,  
op 7 februari om 14 uur.  

2020

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

NEW
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Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN  

 

LET’S DANCE!!!

Donderdag 25 januari van 16u tot 19u

Happy+’ke strijkt neer in uw S Punt!

Vanaf januari organiseren de S Punten hun 
eigen dansfeest. 

Tijdens een sfeervolle namiddag wis-
selen wals, salsa, rumba, rock-’n-roll 
en andere stijlen elkaar af op de 
dansvloer!

Toegang kost amper 3 euro. Voor 
die prijs wordt ook nog een drank-
je aangeboden. 

 Het eerste Happy +’ke gaat op 
donderdag 25 januari van 16 tot 
19 uur door in S Punt Lips.

We rekenen op een talrijke 
opkomst!

S PUNT  LIPS 
Gravin Van Vlaanderenstraat, 4 te 1020 Brussel

3€ (drankje inbegrepen), ter 
plaatse (contant) te betalen.

NEW
HAPPY+’KE
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S PUNT LIPS 

CYBER CLUB Gratis

Donderdagen en vrijdagen van 13u30 tot 16u

Het informaticalokaal en de medewerker staan ter uwer beschikking. 
U kunt hier al uw vragen stellen, mails bekijken, administratieve taken 
uitvoeren, etc… 

  

GEZELSCHAPSPELLETJES  
Gratis

Alle vrijdagen van  
13u30 tot 15u30

Alle vrijdagnamiddagen tovert S 
Punt LIPS zich om in een ech-
te speelruimte waar u andere 
senioren kunt uitdagen in gok-, 
reken-, taal-, strategie- (Scrabble, 

monopolie, Dobble, Rummikub,…) 
spelletjes. Wie zal winnen? Wie boft 

het meest of is de sterkste speler of 
speelster? 

S PUNT  LIPS 
Gravin Van Vlaanderenstraat, 4  
te 1020 Brussel
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U bent vrijwilliger en hebt een voorstel of zin om een spelletje te 
spelen met vrienden? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen 
met onze dienst. 

U zoekt een ruimte waar u een spelletje kunt spelen onder vrienden? 
U bent hier welkom! 

Laurence en het team Senioren verwelkomen u graag! 

 

DE VERHALEN VAN MONA Gratis

Donderdagen 18 januari en  15 februari  
van 14u tot 15u

De vzw ”Au bonheur des contes” stelt u 
Mona, een vertelster, voor. Zij neemt u 
mee op een reis die u zal doen lachen, 
wenen, verbazen… Bent u klaar voor 
de reis?

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

MONA
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Datum Uur Activiteit Plaats Pag. €

JANUARI 2017

Za 6 10u30 Paleis der Academiën         Paleis der Academiën  42 10 €

Ma 8 10u-16u Inschrijvingen  Van Artevelde 2

Di 9 14u Gezelschapspelletjes  Van Artevelde 26

Di 9 14u-16u Buurtpensioen - Eliane, Martine Leopold 34

Di 9 14u Seniorciné  
Marion, Myriam, Jean-Louis

Actor's Studio 39 5 €

Wo 10 14u Gospel Jubelpark 37

Wo 10 14u Namiddag 55+ - begraafplaatsen Van Artevelde 18

Wo 10 14u Filmnamiddag Sprakeloos Leopold 36

Do 11 10u-12u informaticalessen voor “beginners” Lips 38 10 x  

Do 11 11u-12u Pilates Van Artevelde 48

Do 11 13u30 Cyber club Lips 22

Do 11 14u-16u Buurtpensioen Van Artevelde 26

Vr 12 10u-12u Informaticalessen voor “beginners” Lips 38 10 x  

Vr 12 12u Geheimen van de chef Van Artevelde 27

Vr 12 13u30 Cyber club Lips 22

Vr 12 13u30 Gezelschapspelletjes  Lips 22

Vr 12 14u Op reis met Gilberte - 
De Republiek Slovenië

Van Artevelde 29

Vr 12 14u Islam, dit is ook onze geschiedenis!   Vanderborghtgebouw 43 15 €

Ma 15 14u Cyber club - Sallum Van Artevelde 26

Di 16 13u30-15u30 Informaticalessen  
voor gevorderden 

EPN Bravvo 38 2 €

Di 16 14u Tafelen - Question Santé  NEW! Van Artevelde 28

Wo 17 14u Alzheimer Café Leopold 35

Do 18 14u De verhalen van Mona Lips 23

Do 18 14u30 Allo Allo - Conferentie Stadhuis 14

Vr19 12u30 De middaglezingen van  
Riches-Claires - Jean-Louis

Bibliotheek Rijke Klaren 42

Za 20 10u-12u Ontmoetingen van mantelzorgers  Van Artevelde 26

Ma 22 14u Wat aten we in de middeleeuwen?  
Anne

Van Artevelde 30

Wo 24 13u30-16u Cyber club Leopold 35

Do 25 10u Een ander facet van de stijl  
van Victor Horta - Myriam

Horta Huis 44 10 €

Do 25 16u-19u Happy+ke  NEW! Lips 21 3€

Vr 26 14u Massage Ateliers Van Artevelde 30 5 x  

Ma 29 14u Cyber club - Sallum Van Artevelde 26

Ma 29 14u Geheugenworkshops - Christiane Leopold 34

Wo 31 14u Vieruurtje van Léo Leopold 34 2 x  

AGENDA

2424
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FEBRUARI 2017
Do 1 11u-12u Pilates Van Artevelde 48

Do 1 13u30 Cyber club Lips 22

Do 1 14u-16u Buurtpensioen Van Artevelde 26

Vr 2 13u30 Cyber club Lips 22

Vr 2 13u30 Gezelschapspelletjes  Lips 22

Ma 5 13u30-15u30 Dansen uit de hele wereld  NEW! Van Artevelde 31

Ma5 14u Geheugenworkshops - Christiane Leopold 34

Di 6 14u Gezelschapspelletjes  Van Artevelde 26

DI 6 14u30 Uitreiking van de Intergenerationele 
Prijs aan Frank Michael

Stadhuis 10

Di 6 14u-16u Buurtpensioen - Eliane, Martine Leopold 34

Di 6 14u Seniorciné - Marion, Myriam,  
Jean-Louis

Actor's Studio 39 5 €

Wo 7 14u Gospeltournee  NEW! Van Artevelde 30

Do 8 14u30 Belgian Chocolate Village - Colette Belgian Chocolate Villa 40 6 €

Vr 9 12u Geheimen van de chef Van Artevelde 27

Vr 9 14u Op reis met Gilberte - Egypte Van Artevelde 29

Ma 12 14u Museum van Erotiek en Mythologie   
Anne

Museum van Erotiek 45 10 €

Ma 12 14u Cyber club - Sallum Van Artevelde 26

Wo 14 14u Pannenkoekennamiddag- Okra Leopold 36

Do 15 14u De verhalen van Mona Lips 23

Vr 16 12u30 De middaglezingen  
van Riches-Claires - Jean-Louis

Bibliothèque Riches 
Claires 

42

Vr 16 14u Het Autrique-huis Autrique-huis 46 9 €

Di 20 8u30 'Ik zal 20 jaar oud zijn in 2030' Bockstael/Luik 9

Di 20 14u30 Brussel, de oorlog herdacht,  
1914-1918' - conferentie

Militiezaal 50 10 € - 
45 €

Wo 21 14u Alzheimer Café Leopold 35

Do 22 14u30 Bezoek aan de mooiste Brusselse 
metrostations - Marion

Osseghem 41

Vr 23 14u Massage Ateliers Van Artevelde 30 5 x  

Za 24 10u-12u Ontmoetingen van mantelzorgers  Van Artevelde 26

Za 24 14u30 Vrouwen kloppen  
aan de poort van de tempel

Museum van  
de Vrijmetselarij 

45 11-13€

Ma 26 14u Cyber club - Sallum Van Artevelde 26

Ma 26 14u Voeding: wat krijgen we  
voorgeschoteld? 
Question Santé  NEW!

Van Artevelde 32

Ma 26 14u Geheugenworkshops - Christiane Leopold 34

Di 27 14u Een tochtje door de Marollen: vanuit 
onze luie zetel! - Myriam

Van Artevelde 33

Wo 28 14u Vieruurtje van Léo Léopold 34 2 x  
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S PUNT VAN ARTEVELDE   

CYBER CLUB  Gratis

Maandagen 15-29 januari en 12-26 februari   
van 14u tot  16u

Hebben uw kleinkinderen u de recentste gsm geschonken... gevuld 
met de nieuwste gadgets… voor u compleet chinees? Geen nood! Met 
de hulp van Sallum, surft of skypet u binnen de kortst mogelijke tijd 
mee met de jongere generaties! 

GEZELSCHAPSPELLETJES  Gratis

Alle dinsdagen van 14u tot 16u

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

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 de coördinatie op 0490/493 920.

ONTMOETINGEN VAN MANTELZORGERS    Gratis

Zaterdagen 20 januari en 24 februari van 10u tot  12u 

Vzw Aidants Proches en de Dienst voor Hulp aan Brusselse Senioren 
organiseert in S Punt Van Artevelde, in samenwerking met de Dienst 
Senioren, een ontmoetingsdag tussen hulpverleners en mantelzorgers. 
Meer info op 02/505 46 70

S PUNT Van Artevelde,  
Van Arteveldestraat 129, 1000 Brussel
Bus 46 - Tram 51, 82

2626

SALLUM



2727

GEHEIMEN VAN EEN CHEF – GASTENTAFELS   Gratis  

Vrijdagen 12 januari et 9 februari van 12u tot 14u

Deel uw favoriete, huisbereide gerechten en geniet van andere ge-
rechten 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. 

In januari en februari worden er gastentafels gedekt vóór ‘Op reis 
met Gilberte’. De Dienst Senioren biedt u graag een aperitief aan in 
het teken van het daaropvolgende reisverhaal. 

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

NEW
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TAFELEN  Gratis  

Dinsdag 16 januari om 14u

De eindejaarsfeesten, hét moment om lekker met familie of vrienden 
te tafelen. Welke betekenis gaat er achter die feestmaaltijden schuil? 
Waarom houden we zo van die momenten? Wat komt er rond de tafel 
allemaal naar boven? Vzw Question Santé nodigt ons uit om samen 
op zoek te gaan naar de redenen die ons tot feesten aanzetten. Eten 
houdt namelijk meer in dan zich voeden. Het gaat ook om herinne-
ringen ophalen en van tradities genieten.

NEW
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NEW GILBERTEOP REIS MET GILBERTE Gratis

Vrijdagen 12 januari et 9 februari van 14u tot 16u

Gilberte’s verhalen zijn zo levendig! U zal zelfs beginnen twijfelen over 
wie er daadwerkelijk op reis is geweest, u of Gilberte? Deze ervaringen 
worden nog beter tot leven geroepen via projectie van films, foto’s en 
reistips! Een reis om niet te vergeten!

12/01  
De Republiek Slovenië

Slovenië, dat door het 
bergachtige reliëf ook 
wel het Zwitserland 
van de Balkan of van 
Zuid-Europa wordt 
genoemd, is met 
95 inwoners/m² 
een van de dunst 
bevolkte Europese 
staten. Het kasteel in 
Ljubljana, de Sint-Ni-
colaaskathedraal, de 
Drakenbrug ... Maar we 
maken ook andere uit-
stapjes, o.a. naar Kroatië 
(Pula), en brengen een bezoek 
aan de intussen 450 jaar oude 
stoeterij van Lippizanerpaarden, die de 
faam van de Spaanse rijschool in Wenen maakten. 

09/02 L’Egypte

Het land met een boeiende geschiedenis en cultuur. We bezoeken 
alle prestigieuze locaties langs de Nijl, de iconische rivier die getuigt 
van eeuwen intrigerende en meeslepende geschiedenis. Het mu-
seum in Caïro, de piramides en de tempel van Karnak ... Op naar een 
boeiend avontuur!
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MASSAGE ATELIERS   5 x /sessie

Vrijdagen 26 januari en 23 februari van 14u tot 16u 

Een ervaren mentor zal u de handen uit de mouwen doen steken en 
de kunst van het masseren aanleren. U leert het menselijk lichaam 
beter kennen, en ontspanningspunten van uw lichaam stimuleren. 
Auto-massages van de handen, voeten… We starten van het begin. 
Kom mee genieten en ontspannen! 

Inschrijven is verplicht.
 

WAT ATEN WE IN DE  
MIDDELEEUWEN?   Gratis

Woensdag 22 januari om 14u 

Het middeleeuwse Europa maakte 
verschillende oorlogen en invasies 
mee. Onder invloed daarvan veran-
derden ook onze eetgewoonten. Aan 
de hand van een overzicht van die 
periode trachten we het dagelijks 
leven van onze voorouders beter 
te begrijpen.

303030

GOSPEL  Gratis

Woensdag 7 februari  
van 14u tot 16u

Kom luisteren en misschien zelfs 
meezingen met ons seniorenkoor 
onder leiding van André Massamba 
Nzinga van vzw ‘Sound the Trum-
pet’. Wie weet, misschien sluiten 
een aantal van de toehoorders in het 
S Punt Jubelpark na de demonstratie 
wel bij het koor aan... 

ANNE
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NEW DANSEN UIT DE HELE WERELD  Gratis

Maandag 5 februari van 13u30 tot 15u30

Sinds het begin ter tijden en in alle windstreken dansen mensen 
omdat ze het prettig vinden te bewegen, om belangrijke momenten 
in het leven te vieren, om mijlpalen in de geschiedenis van hun volk 
te herdenken, om de goden te eren, om gemeenschappen dichter 
bij elkaar te brengen of om aansluiting te vinden bij een culturele 
identiteit.

Klaar voor een reis door culturen en tradities?

Virginie leidt deze initiatie. ‘DANSER LE MONDE’ is een moment van 
uitwisseling en ontmoeting rond dansen van gisteren en vandaag, 
van hier en elders. 

Deelnemers dansen solo, met twee of in groep. Ze bekijken foto’s en 
filmpjes, en beluisteren muziek. Ze ontdekken ook de kostuums, de 
grime en de maskers die aan verschillende dansen worden gekoppeld. 
Tijdens sommige dansen zal er in vreemde talen worden gezongen. 

De workshop staat open voor iedereen en vertrekt vanuit de interesses 
en wensen van de deelnemers.

31
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VOEDING: WAT KRIJGEN WE  
VOORGESCHOTELD?  Gratis

Maandag 26 februari om 14u

We moeten eten om te blijven leven en niet leven om te eten, zo wordt 
gezegd. Maar wie beslist er eigenlijk wat er op ons bord komt? Wij? 
Onze dokter? De supermarkt? Die vragen rond onze voedingskeuzes 
tracht de vzw Question Santé te beantwoorden. We krijgen inzicht 
in de mechanismen en marketingtechnieken die ons stimuleren 
om misschien wel anders te kopen en te eten dan we ons hadden 
voorgenomen.

NEW

323232
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EEN TOCHTJE DOOR DE MAROLLEN:  
VANUIT ONZE LUIE ZETEL!  Gratis

Dinsdag  27 februari  om 14u 

De Marollen evolueren. We zouden 
kunnen stellen dat ze ‘verzavelen’, 
al blijven er nog getuigen uit het 
verleden over. 
Van de opening van het Sint-Pie-
terziekenhuis in de middeleeuwen 
tot een tattooshop in 2018. Van 
de razzia in 1942 tot de bouw van 
sociale woningen. De geschiedenis 
van de Marollen aan de hand van 
oude en nieuwe foto’s!

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

33

MYRIAM
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S PUNT LEOPOLD 

WORKSHOP GEHEUGEN Gratis

Maandagen 29 januari en  5 - 26 februari  van 14u tot 16u

Doe mee met Christiane aan een nieuwe activiteit omtrent geheu-
gentraining. Begrijp, test, train en verbeter uw geheugen met diverse 
cognitieve spelletjes en ludieke workshops

BUURTPENSIOEN   
« LAKEN-LEOPOLD » Gratis

Dinsdagen van 14u tot 16u

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

HET VIERUURTJE VAN LÉO / VERJAARDAGEN  
(OP AFSPRAAK) 2 x   

Woensdag 31 januari en 28 februari  
van 14u tot 16u

Laat uw smaakpapillen ver-
wennen en maak van de 
gelegenheid gebruik om 
uw verjaardag te vieren. 
De kleinkinderen zijn 
meer dan welkom 
om mee te smullen!

3434

S Punt Leopold,  
Prins Leopoldsquare, 1020 Brussel 

CHRISTIANE

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

35

ALZHEIMER CAFÉ Gratis

Woensdagen 17 januari en 21 februari  
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.  

CYBER CLUB Gratis

Woensdag 24 januari  
van 13u30 tot 16u

Hebben uw kleinkinderen 
u de recentste gsm ge-
schonken... gevuld met de 
nieuwste gadgets… voor u 
compleet chinees? Geen 
nood! Met de hulp van Rémi, 
surft of skypet u binnen de 
kortst mogelijke tijd mee met 
de jongere generaties! 

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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OKRA LAEKEN IN S PUNT LEOPOLD!

Elke tweede woensdag van de maand heten we u van harte welkom 
in ons buurtcafé “Café Leopold”. Gelegen in het schitterende groen 
van het park aan de Leopoldsquare in Laken biedt het S Punt van 
de Dienst Senioren van de Stad Brussel tal van mogelijkheden. Elke 
tweede woensdag van de maand zorgt +punt (een initiatief van OKRA 
en KWB in Laken) voor een gezellig Café.

FILMNAMIDDAG SPRAKELOOS Gratis

Woensdag 10 januari om 14u

Jan is een schrijver wiens moeder graag op het 
toneel staat. Ook daarbuiten gedraagt ze zich 
graag theatraal. Na een beroerte raakt ze echter 
haar spraakvermogen kwijt. Jan probeert zijn 
moeder te ondersteunen maar moet tevergeefs 
toe kijken hoe zij achteruit gaat.
Start van de film om 14 uur - Nederlands 
gesproken (Frans ondertiteld)

PANNENKOEKENNAMIDDAG 

Woensdag 14 februari om 14u

Naar algoede Vlaamse traditie bakken we begin februari pannenkoe-
ken! Kom een lekkere pannenkoek eten tegen heel democratische 
prijzen. Van harte welkom!
Welkom vanaf 13.30 uur

3636

OKRA, Gewest Brussel
Haachtsesteenweg 1805, 1130 Brussel 
brussel@okra.be, 0478/97.02.69  
of surf eens naar www.okra.be/gewestbrussel 
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S PUNT JUBELPARK 

S Punt Jubelpark,  
Jubelpark, 1000 Brussel 
(naast de moskee)

SPELLETJES Gratis

Zin om een kaartje te leggen, maar geen mede-
spelers in de buurt? Een potje schaken, dammen 
of biljarten? Elke namiddag tussen 13 en 16 uur 
staan de S Punten open voor fervente kaarters 
of liefhebbers van andere spelletjes. 

KUNSTEN Gratis 

Martine helpt en gidst u bij al uw artistieke creaties. Schilderen, teke-
nen, 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. Bent u geïnteresseerd in een van 
deze activiteiten? Contacteer Martine op het nummer 0475/ 69.43.51 

GOSPELKOOR Gratis 

Woensdag 10 januari van 14u 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

37

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

NIEUWE INFORMATICALESSEN VOOR  
« BEGINNERS » IN S PUNT LIPS

Alle donderdag- en vrijdagochtenden van 10u tot 12u (niet tijdens 
schoolvakanties): vanaf donderdag 11 januari tot 30 maart 

Negen senioren, met lichte of bijna geen basiskennis zetten samen met 
een ervaren lesgever hun eerste stappen in de wereld van de informatica. 
Na deze drie maanden zal deze wereld minder geheimen voor hen kennen.

S PUNT LIPS, Gravin Van Vlaanderenstraat, 4, 1020 Brussel

Een volle Activiteitenkaart voor alle sessies:  
20 € voor de Brusselaars (1000-1020-1120- 1130), 30 € voor 
Niet-Brusselaars. Na inschrijving per telefoon, overschrijving 
op rekeningnummer BE29 0910 1798 7364 met vermelding 
«NAAM + Voornaam + REF CAK_BXL_20 of CAK_ NBXL_30»  

EPN BRAVVO 
Kazernestraat 37 à 1000 Brussel.

Gratis behalve 2 € voor de ledenkaart EPN 
Inschrijven voor beginners - en gevorderde lessen  
is mogelijk vanaf het ontvangst van Act’3.

NIEUWE INFORMATICALESSEN VOOR  
GEVORDERDEN BIJ BRAVVO 

Elke dinsdag van 13u30 tot 15u30 (uitgezonderd schoolvakanties) 
vanaf 16 januari

Ideaal om te volgen na de beginnerslessen. Inschrijven voor een 
cursus informatica? Mensen die nog nooit eerder een cursus volg-
den, krijgen voorrang.

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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LAAT ONS BRUSSELEN!   

SENIORCINÉ

Dinsdagen  9 januari en 6 februari 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 namiddag wordt vertoond. Zo bent u naderhand niet te laat thuis!

Om dit eerste en succesvolle jaar van SeniorCiné te vieren, biedt de 
dienst Senioren u na de voorstelling op 9 januari 2018 graag een glas 
aan. Een ideale gelegenheid om over de film in gesprek te gaan en 
de beste wensen voor 2018 uit te wisselen

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.

Cinéma “Actor’s Studio”,  
Greepstraat 17, 1000 Brussel

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

Inschriiven 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)

MARION 
MYRIAM 

JEAN-LOUIS 
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LAAT ONS BRUSSELEN!  

BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE

Donderdag 8 februari van 14u30 tot 16u

Lekker smullen en ondertussen een kijkje nemen in de historische 
gebouwen in art deco stijl van de vroegere koekjesfabriek Victoria, 
die in 1896 de deuren opende en in 1908 uitgroeide tot een van de 
grootste chocoladeproducenten in België. 

 We bezoeken de locatie waar alles in het teken staat van geschie-
denis, cultuur en animatie rond chocolade. De tropische serre in 
het museum herbergt cacao- en bananenbomen. Het ambachtelijk 
chocoladeatelier toont sculpturen van Brusselse monumenten. Er is 
een chocoladebar, een winkel en een degustatieruimte. Het wordt 
ongetwijfeld een bijzonder smakelijk bezoek! 

Wie wil kan, bij inschrijving voor de activiteit, een degustatie boeken 
van een taartje met een koude of warme drank erbij. 

De kostprijs wordt meegedeeld bij inschrijving. Te betalen samen 
met het vaste bedrag voor ‘inkom en rondleiding’.

Afspraak om 14u30  De Neckstraat 20 te 1081 Brussel
Métrolijn 2 - 6 (halte Simonis),  Tram  19 (halte Simonis),  
Bus 13 - 14 - 20 - 87 (halte Simonis)

6 € (inkom en  rondleiding) te storten op rekeningnummer 
BE05 0910 2141 2575 met mededeling   
«naam + voornaam + chocolade_6» 

Inschrijving vanaf 8 januari  (Beperkt aantal plaatsen)

COLETTE

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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LAAT ONS BRUSSELEN!  

BEZOEK AAN DE MOOISTE  
BRUSSELSE METROSTATIONS Gratis 
(derde editie – tweede luik)

Donderdag 22 februari om 14u30

Wij betreden ze dagelijks zonder echt 
aandacht te schenken aan de versiering 
van de metrostations.

Het zijn 80 kunstwerken die sedert 40 
jaar de Brusselse metrostations een eigen 
karakter geven. Uit de verbeelding en 
door het werk van Belgische kunstenaars 
verschenen, verschillen deze kunstwer-
ken door hun stijl, materie, volume, door 
de beelden die zij oproepen en de sfeer die 
zij scheppen, net als zoveel werelden voor een 
zwervende geest.

Marion stelt voor in de merkwaardigste stations even stil te staan om 
er de kunstwerken te bewonderen.

MARION

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

Afspraak op het perron van het metrostation Osseghem   
(lijnen 1 en 5) 

De deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldig MIVB 
transportbewijs voor de namiddag. Diegenen die dit bezoek 
al hebben meegemaakt in 2015 of 2016 mogen zich niet meer 
inschrijven: het aantal plaatsen is beperkt!

Inschrijving vanaf ontvangst van de Act’3 (10 persoon max)



RONDLEIDING IN HET PALEIS DER ACADEMIËN     

Zaterdag 6 januari om 10u30

Het huisvest de meeste academies van België, waaronder: 
de koninklijke academiën, die voor Wetenschap, Letteren, 
Schone Kunsten,… De gids geeft uitleg over de verschillende 
gebouwen en gunt ons een kijkje in de weelderige zalen. We nemen 
plaats in de Troonzaal en horen daar meer over de functie van die 
ruimte en de uiteenlopende activiteiten die er doorgaan. Het bezoek 
duurt ongeveer 1.30 uur, misschien 2 uur als er veel vragen worden 
gesteld. Het bezoek wordt georganiseerd in samenwerking met dhr. 
David Weytsman en mevr. Florence Frelinx van de vereniging ‘D’un 
Bruxelles à l’Autre’ en met de Liberale Bond van Gepensioneerden.

DE MIDDAGLEZINGEN VAN RICHES-CLAIRES Gratis

Vrijdagen 19 januari en 16 februari om 12u30

Jean-Louis vergezelt u elke derde vrijdag van de maand tijdens een 
geanimeerd literaire interactie met Jacques De Decker in de Bibliotheek .

Afspraak om 10u30 voor de hoofdingang van  
het Academiënpaleis, Hertogstraat 1 te 1000 Brussel 
Metrolijn 2-6 (halte Troon) - Tram 92-93 - Bus 95-80-54- 
34-22 (halte Troon) / bus 71-22-34-54-71-80-95

5€ (- 25 jaar) - 10€ (volwassenen en senioren).  
Betaling na inschrijving. Overschrijven op  
BE24 0001 1913 9238 t.v.v. Lucienne Mohin

Reservatie verplicht vooraleer over te schrijven bij  
Mevr. Mohin 02/260 15 83 (in geval van afwezigheid,  
laat u een bericht achter).

12u15 aan de ingang van de bibliotheek Riches-Claires,  
Rijkeklarenstraat 24, 1000 Brussel. 

4242

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

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

LAAT ONS BRUSSELEN!   

EXPO: ISLAM, DIT IS OOK ONZE GESCHIEDENIS!             

Vrijdag 12 januari om 14u

De tentoonstelling ‘Islam, dit is ook onze geschiedenis!’ laat zien 
welke sporen de islamitische beschaving naliet na 13 eeuwen 
aanwezigheid in Europa. Het gaat dus niet om een expo rond het 
islamitisch geloof. En er wordt niet alleen bekeken hoe de islam 
in het Europa van vandaag vertegenwoordigd is, al komt dat na-
tuurlijk wel aan bod.

Om de aanwezigheid van moslims op het Europese vasteland 
beter te begrijpen, bundelden de organisatoren de sporen 
in drie ‘erfenissen’, die verschillende historische periodes 
en geografische locaties overspannen. Uiteraard zijn er 
soms overlappingen tussen de Arabische, Ottomaanse 
en koloniale erfenis. 

Daarnaast staat een specifieke ruimte in het teken van 
de huidige tijd. Aan de hand van kunstwerken rond 
vijf belangrijke thema’s wordt een kader geschetst 
waarbinnen moslims en niet-moslims in het Europa van 
vandaag met elkaar omgaan. 

Afspraak Vanderborghtgebouw,  
Schildknaapstraat 50 te 1000 Brussel 
Metrolijn 1 en 5 (Centraal station/De Brouckère) 
Tram 3-4-32 (Beurs/De Brouckère), Bus 66-29-71-86-38-63-65

15 € (inkom en rondleiding) te storten op rekeningnummer 
BE05 0910 2141 2575 met mededeling   
«naam + voornaam + islam_15» 

Inschrijving vanaf 8 januari (Beperkt aantal plaatsen) 
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LAAT ONS BRUSSELEN!  

EEN ANDER FACET VAN DE STIJL  
VAN VICTOR HORTA 

Donderdag 25 januari om 10u

In november nam Myriam ons op sleeptouw voor 
een bezoek aan een realisatie van architect Victor 

Horta: het Brugmannziekenhuis. Dit keer be-
zoeken we zijn woonhuis en zijn werkplaats.

Het pand, tussen 1898 en 1901 gebouwd 
als een pareltje van art nouveau, werd als 
eerste binnen die categorie geklasseerd 
in het Brussels Gewest (1963).

In het huis bleef een groot deel van de 
inrichting en het meubilair bewaard. 
Het bestaat uit 11 tussenniveaus rond 

een centrale trap en werd in zijn geheel 
geklasseerd als Werelderfgoed bij de 

UNESCO. Aangezien er geen lift of hellend 
vlak werd voorzien, is het huis niet toegan-

kelijk voor minder mobiele bezoekers.

4444

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

Afspraak Amerikaansestraat 25 te 1060 Brussel 
Trams 81-91-92 - Bus 54 

10€ (inkom en rondleiding) te storten op rekeningnummer 
BE05 0910 2141 2575 met mededeling   
«naam + voornaam + Horta_10» 

Inschrijving vanaf 8 januari (Beperkt aantal plaatsen) 

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

45

VROUWEN KLOPPEN AAN DE POORT VAN DE TEMPEL
Zaterdag 24 februari om 14u30

Afspraak in het Museum van de Vrijmetselarij voor een rondleiding in de 
gloednieuwe tentoonstelling. Mannen toegelaten! De gids vertelt over de 
geschiedenis van de gebouwen en het ‘mysterie’ rond de vrijmetselarij. 
De houding van vrijmetselaars tegenover vrouwen is in de loop der tijd 
duidelijk geëvolueerd... Het bezoek wordt georganiseerd in samenwerking 
met dhr. David Weytsman en mevr. Florence Frelinx van de vereniging 
‘D’un Bruxelles à l’Autre’ en met de Liberale Bond van Gepensioneerden.

MUSEUM VAN EROTIEK EN MYTHOLOGIE
Maandag 12 februari om 14u

Kom Valentijnsdag vieren in het Museum van Erotiek en Mythologie! 
Dr. Mertens koestert een passie voor geschiedenis en verzamelde 
kunstvoorwerpen met een erotische dimensie. Wees niet verlegen: 
erotiek is iets heel anders dan pornografie…

Afspraak om 14u30 voor het ingang van het museum 
(De Brouckère)

11€ (senioren 65+) - 13€ (volwassenen). Betaling na inschrijving.   
Overschrijven op BE24 0001 1913 9238 t.v.v. Lucienne Mohin 

Reservatie verplicht vooraleer over te schrijven bij  
Mevr. Mohin 02/260 15 83 (in geval van afwezigheid,  
laat u een bericht achter)

Afspraak aan het museum, Sint Annastraat 32 te 1000 Brussel 
(doodlopende straat naast Wittamer aan de Zavel)
Metrolijn 1 en 5 (Centraal station/Park) ; Tram 92-93  
(Kleine Zavel), Bus 27-95 (Grote Zavel)

10 € (inkom en rondleiding) te storten op rekeningnummer 
BE05 0910 2141 2575 met mededeling   
«naam + voornaam + Eros_10» 

Inschrijving vanaf 8 januari (Beperkt aantal plaatsen) 

ANNE
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LAAT ONS BRUSSELEN!  

HET AUTRIQUE-HUIS  

Vrijdag 16 februari om 14u

De eerste opvallende realisatie van Victor Horta: het Autrique-huis 
is een pareltje van Brussels architecturaal erfgoed. Het werd in 1893 
gebouwd en vertegenwoordigt een essentiële stap in de evolutie van 
de architect. Het verduidelijkt een en ander rond het ontstaan van 
de art nouveau. Het Autrique-huis vormt het originele decor van een 
tentoonstelling, opgezet door François Schuiten en Benoît Peeters‚ 
auteurs van de stripreeks ‘De duistere steden’. Het gaat om veel méér 
dan een museumbezoek! De rondleiding is opgebouwd als een echt 
verhaal, een soort initiatie doorheen verschillende ruimtes en tijden. 
Het huis wordt een modelwoning die hulde brengt aan de Brusselse 
particuliere architectuur en tegelijk de verbeelding prikkelt. 

4646

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

Afspraak om 14u   
Haechtsesteenweg 266 te 1030 Bruxelles 
Tram : 25-62 (Robiano), 92 (Saint-Servais) en 93 (Liedts) 
Bus : 65- 66 (Robiano) en 59 (Herman)

9€ (inkom en rondleiding) te storten op rekeningnummer 
BE05 0910 2141 2575 met mededeling   
«naam + voornaam + Autrique_9» 

Inschrijving vanaf 8 januari  (Beperkt aantal plaatsen) 
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WE BLIJVEN IN VORM !   

WAT? WANNEER? WAAR? UUR? HOEVEEL?

Tai-Chi Maandag 
tot vrijdag

S Punt Jubelpark 
(naast de moskee)
1000 Brussel

9u tot 11u Gratis

Tai-Chi Maandag S Punt Jubelpark 
(naast de moskee)
1000 Brussel

14u tot 16u Gratis

Aquagym 
Centrum 

Dinsdag Zwembad
Reebokstraat 28
1000 Brussel

15u40 tot 
16u40

Inkom  
zwembad + 
1   

Aquagym 
Laeken

Donderdag Zwembad van Laken
Kerkeveldstraat 
73/89
1020 Brussel

10u20 tot 
11u40

Inkom zwem-
bad + 1   

Vrijdag 11u40 tot 
13u

Inkom zwem-
bad + 1  

Je cours pour 
ma forme 

Winters-
tilstand

Terug in maart gratuit (5€ 
d’assurance)

NEW ! Pilates Donderdag S PUNT Van 
Artevelde, 
Van Arteveldestraat 
120, 1000 Brussel

11u tot 12u Gratis

Pétanque  Vrijdag Léo pétanque club
Dikkelindelaan 2
 1020 Brussel

10u tot 12u 1x  

Yoga fusion  Vrijdag S PUNT Lips
Gravin van  
Vlaanderenstraat 4
1020 Brussel

11u tot 12u 1 x  

Tai-Chi Vrijdag S Punt Jubelpark 
(naast de moskee)
1000 Brussel

14u tot 16u gratis

Zumba 
jubelpark

Donderdag S Punt Jubelpark 
(naast de moskee)
1000 Brussel

11u tot 12u 1 x 
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Storten op BE29 0910 1798 7364 :
Mededeling voor Brusselaars CSK_BXL_25
Mededeling voor niet-Brusselaars CSK_NBXL_35
Info : Dienst Senioren – 02/ 274 13 00 – senioren@brucity.be
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WE BLIJVEN IN VORM !

PILATES IN S PUNT VAN ARTEVELDE 

Alle dinsdagen van 11u tot 12u

Pilates werkt aan onze fysieke en mentale gezondheid door het 
lichaam te versterken, onze soepelheid te verhogen, onze coördi-
natie te verbeteren, stress te verminderen, onze concentratie aan te 
scherpen en een duurzaam gevoel van welzijn in de hand te werken. 
Pilates is voor iedereen, ongeacht uw leeftijd en huidige lichamelijke 
conditie. Docente Thérèse geeft iedere donderdag les!

Aarzel niet en sluit bij de groep aan! Specifieke vaar-
digheden zijn niet vereist. De cursus speelt in 

op ieders behoeften. En de leuke sfeer 
wordt sowieso gegarandeerd! 

Wie meer informatie wil, kan te-
recht bij de dienst Senioren. 

48

NEW

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

THERESE
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WE BLIJVEN IN VORM ! 

DANKZIJ DE SPORTCHEQUES KUNNEN ONZE  
55-PLUSSERS MET KORTING SPORTEN

De kosten om lid te worden van een sportclub zetten soms een rem 
op het voornemen om werk te maken van een gezondere levenshy-
giëne via het beoefenen van een passende sport. 

Dankzij de sportcheques is een sportabonnement tot 100 euro goe-
dkoper! 

Sluit aan bij een sportclub in het Gewest die lid is van Sodexo en dus 
sportcheques als betaalmiddel kan aanvaarden. 

De cheques zijn bedoeld voor: 

  wie ouder is dan 55 jaar 
   wie woont op het grondgebied van de stad Brussel (postnummers 
1000, 1020, 1120, 1130)

Een sportcheque van maximaal € 100 aanvragen kan  
in het S Punt Van Artevelde in de Arteveldestraat 129.  
Aanvragers moeten volgende documenten voorleggen:

   identiteitskaart 
   het ad-hocformulier, ingevuld door uw sportclub  

(verkrijgbaar in de S Punten of aan te vragen via een 
mailtje naar onze dienst)

De cheques op naam moeten door de begunstigde zelf worden 
afgehaald. Eén cheque per persoon. Af te halen tot mei en geldig 
tot september 2018.

49

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

‘IK ZAL 20 JAAR OUD ZIJN IN 2030’

Dinsdag  20 februari om 8u30

In het station Luik-Guillemins loopt de tentoonstelling ‘Ik zal 20 jaar 
oud zijn in 2030’. Aan de hand van een interactief parcours - waarin de 
toekomst van de mens centraal staat - krijgen bezoekers een beeld 
van de impact die wetenschap heeft op onze geboorte, onze studies, 
ons werk, onze vrije tijd, ons leefmilieu, de ziektes die we oplopen, ons 
overlijden enz. Voor verschillende aspecten van ons dagelijks leven 
wordt getoond hoe vooruitgang bepalend is voor onze toekomst.
Afspraak met de toekomst! Wie dat wenst kan (zonder verplichting) 
daarna aanschuiven in ‘Brasserie C’, waar een typisch Luikse maaltijd 
de fijnproevers zal bekoren: roerei met seizoensgroenten in een krokant 
korstje als voorgerecht en daarna de beroemde Luikse balletjes met 
Curtius. En natuurlijk sluiten we af met een Luikse koffie. De moedig-
sten onder ons kunnen daarna nog deelnemen aan een rondleiding 
van 2 uur door de oude stad van Luik. Ontdek de verschillende wijken, 
monumenten en musea in de stad: het Grand Curtius, de Collegiale 
kerk Saint-Barthelemy, het stadhuis ...

Vertrek om 8u30, van Emile Bockstaelplein te 1020 Brussel 
(terug rond 17u30)

10€ voor het bezoek met audiogids - 26.50€ voor  
de maaltijd in Brasserie Curtius - 3.5€ voor de maaltijd  
in Brasserie Curtius + 5€ (bus) voor niet-Brusselaars. 
Na inschrijving, storten op rekeningnummer  
BE05 0910 2141 2575 met mededeling  
«naam + voornaam + Luik_BXL_10 of 36,50 of 40»   
of «naam + voornaam + Luik_NBXL_ 15 of 41,50 of 45 »

Inschrijving vanaf 8 januari (Beperkt aantal plaatsen)

5050

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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DE RAAD VAN SENIOR HELP

EEN NIEUW INITIATIEF VAN SENIOR HELP

In een probleemsituatie is het soms moeilijk om een fa-
milielid te verwittigen. Bij Senior Help kan u een geplasti-
ficeerd kaartje ter grootte van uw identiteitskaart afhalen. 
Bewaar het in de buurt van uw identiteitskaart. Het bevat 
volgende gegevens: 

Interesse? Stuur de desbetreffende gegevens  
naar m.jaumain@proximus.be of  
bel naar net nummer: 02 478 98 54.

Ik stel het kaartje samen en bezorg het  
aan de betrokkene.

Myriam voor Senior Help
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UW NAAM EN VOORNAAM

IN GEVAL VAN NOOD,  TE VERWITTIGEN:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ce programme existe en néerlandais et français. 
Au cas au vous ne l’auriez pas reçu dans 

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

Dienst Senioren van de Stad Brussel
02 279 34 95 - 02 274 13 00 - seniors@brucity.be


