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INHOUDSTAFEL

Beste vrienden,

Beste vriendinnen, 

Bij het begin van de maand maart herinner ik u graag aan alle leuke 
activiteiten die onze teams voor u in petto hebben. 

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u ook alle toekomstgerichte 
initiatieven voor te stellen waarmee onze diensten nog beter op uw 
wensen en behoeften trachten in te spelen. 

Op 17 maart maken we onze theatrale intrede met ‘Une famille 
modèle’ van Ivan Calbérac. De voorstelling vindt plaats in het Théâtre 
Royal des Galeries. Het gaat om een komedie vol snedige dialogen en 
absurde situaties. Het karikaturale leven van een uit elkaar gegroeid 
stel zorgt voor heel wat lachsalvo’s.

Intussen heeft u vast al horen praten over onze nieuwe ontmoetings-
ruimte: S Punt Rotonde 58 opent binnenkort de deuren in de wijk 
Heizel-Sint-Lambertus. In die infrastructuur wordt u, zoals u weet, aan-
gemoedigd om uw talenten te ontwikkelen en krijgt u de kans anderen 
te ontmoeten tijdens leuke activiteiten voor alle leeftijden. We hopen 
op een massale opkomst! Het is immers dankzij u - vrijwilligers, senioren 
en verenigingen - dat de S Punten een zinvolle bestemming krijgen. 

In de Louizawijk werd onlangs een S Punt officieel geopend. Het gaat 
om een proefproject met een eerste digitale ruimte die aan verschil-
lende noden voldoet: mensen vertrouwd maken met informatica, 
openbare computers voor een breder publiek toegankelijk maken,... Het 
‘seniorOnline’ model is gebaseerd op de digitale diensten van de Stad 
en op begeleiding van senioren met het oog op dergelijke toepassingen. 

Met de opening van de twee ruimtes – S Punt Rotonde 58 (een par-
ticipatieve ruimte) en S Punt Louiza (een innoverende, digitale ruimte) 
- profileren we ons als innovatieve stad die bij de burgers de vinger 
aan de pols houdt en resoluut kiest voor een seniorvriendelijk beleid! 

Hartelijke groet;
Alain Courtois, Schepen van Senioren van de Stad Brussel

Inschrijven mogelijk  
vanaf maandag 5 maart

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 5 maart 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

322
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TOT UW DIENST !

544

2018 gaat door op de positieve dynamiek qua dienstverlening aan 
senioren. Samen met u, blijven we werken aan een stad waar senioren 
zich steeds beter thuis voelen. 

Volwaardige burgers met die extra levenservaring  
die we naar waarde weten te schatten...

  Dankzij S Punt Louiza, hinkt u niet achterop bij de digitalisering van 
de gemeentelijke administratie. 
  Binnenkort kan u meeschrijven aan de geschiedenis van Rotonde 
58, hét voorbeeld van een participatieve ruimte. 

 

Het activiteitenprogramma breidt verder uit, mede dankzij en 
voor u. 

Gelieve, in de mate van het mogelijke, effectief aanwezig te 
zijn op de activiteiten waarvoor u inschrijft. 

Uiteraard kunnen er zich onvoorziene omstandigheden voor-
doen die uw afwezigheid rechtvaardigen. Gelieve ons daarvan 
op de hoogte te brengen. 

Een niet-gemelde afwezigheid is dubbel jammer: niemand 
kan de vrijgekomen plaats innemen en de organisator heeft 
veel inspanningen geleverd voor soms slechts de helft van de 
geplande aanwezigen. 

Het logo dat sinds eind 2017 in een 
aantal wijken de vitrines van sommige 
restaurants kleurt en dat in 2018 verder 
verspreid zal worden.

ADRESSEN

,S
,S

,S

,S

,S

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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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

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).

   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. 

BELANGRIJK

76
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CCS

DITJES EN DATJES VAN 
VRIENDINNEN

Op 28 november 2017 reikte Eerste 
Schepen Alain Courtois aan 21 Brus-
selse restaurants het ‘Senior Friendly’ 
label uit. Die uitreiking was het sluitstuk 
van een grootschalig onderzoek door 
de leden van de Seniorenadviesraad. 
Dat onderzoek peilde naar het vermogen 
en de bereidheid van restauranthouders om 
rekening te houden met de specifieke behoeften van 55-plussers* 

Alleen uit eten gaan, is niet zo prettig. Vandaar het idee om met 
een groep te starten en één keer per maand op restaurant te gaan. 
‘Les copines d’abord’ was geboren! We staan voor iedereen open, 
en dus zijn ook heren welkom. 

André en Clémentine die - samen met Herman, Giovanni, Marie-Co-
lette en Marie - actief aan het onderzoek meewerkten, selecteren 
eens per maand een restaurant dat het label kreeg. Ze overleggen 
met de chef over het menu. Twee weken vóór de datum brengen 
we u op de hoogte van het gekozen restaurant, het geplande menu, 
de kostprijs en de mogelijkheden tot inschrijving. Eén kanttekening: 
als u het menu bestelt, kan u later niet weer uitschrijven. U heeft ook 
geen recht op terugbetaling. 

We beloven u geen belachelijk lage prijzen, noch spraakmakende 
menu’s. Enkel locaties die met het openbaar vervoer makkelijk te 
bereiken zijn, een hartelijk onthaal en een correct menu aan een 
correcte prijs. Voor sfeer en gezelligheid rekenen we op u!

Interesse?  
Sluit eerst aan bij de groep “Les Copines d’abord”  
en stuur daarvoor een mailtje naar m.jaumain@proximus.be  
of naar de Dienst Senioren : 02/279 34 95 – ccs-avs@brucity.be

ACTU

LEZINGREEKS “DE WERELD OMSLUITEN”

Dinsdag 13 maart van 12u tot 14u  

Nanotechnologie in het dagelijks leven

Door professor en onderzoeker Alain Jonas, Institute of Condensed 
Matter and Nanosciences – Bio and Soft Matter - UCL

Nanotechnologie maakt deel uit van ons dagelijks leven. Ze vormt 
het hart van onze computers, tablets en smartphones; ze maakt haar 
opwachting in de geneeskunde; ze geeft dagelijkse voorwerpen 
(vlekvrije kledij, sportmateriaal, batterijen,...) een ander uitzicht. Toch 
liggen nog heel wat mogelijkheden open: Nanotechnologie koestert 
de ambitie de eigenschappen van materialen zó te wijzigen dat ze 
zich perfect aan onze behoeften aanpassen. Tijdens deze lezing 
vertelt Professor Alain Jonas wat nanotechnologie inhoudt, hoe ze 
ons dagelijks leven nu al verandert op het vlak van elektronica en  
geneeskunde, en welke uitdagingen, voordelen en gevaren verbonden 
zijn aan het toenemend gebruik ervan. 

Een hapje wordt aangeboden voor de lezing. 
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Stadhuis Brussel 
Gotische zaal, Grote Markt , 1000 Brussel

Gratis toegang, maar inschrijven gewenst.

Inschrijving vanaf ontvangst Act’3

*  De brochure “seniors friendly” kan u gratis bekomen op de dienst senioren.

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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S Punt Van Artevelde, Van Arteveldestraat 129,  
1000 Brussels - Bus 46 - Tram 51, 82

4 x  ou 5€ ter plaatse te betalen (cash-en gepast). 

Inschrijving vanaf ontvangst Act’3 

ACTU

LEZINGREEKS  
“DE WERELD OMSLUITEN”

Donderdag 3 mei om 18u

Een virtuele ervaring:  
een nieuwe manier om meer 

mensen met kunst te laten  
kennismaken

Door Michel Draguet, directeur-generaal 
van de Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België

Michel Draguet laat u kennismaken met een 
revolutionaire artistieke methode: projectie van 

kunstwerken via pixellisatie. Niet alleen bereikt het 
procedé meer mensen door een kunstwerk te projecteren 

dat op duizenden kilometers afstand van het doelpubliek wordt 
tentoongesteld. Op die manier hoeven kunstwerken bovendien niet 
van het ene land naar het andere te worden overgebracht, wat een 
conservatie in optimale omstandigheden mogelijk maakt. 

Kunst binnen ieders handbereik!

ACTU

LOVE DAY 55+ WOMEN ONLY “HOU VAN JEZELF ”

Dinsdag 6 maart van 10u tot 16u30 

Vrouwen in de bloemetjes zetten via een activiteit rond welzijn, en 
dat in de buurt van de datum van de Internationale Vrouwendag: het 
is intussen traditie op de Dienst Senioren. Dit jaar geven we wat extra 
kleur aan het concept met een Love Day, speciaal voor dames van 
55 of meer. De dag start met een workshop ‘wellness’ en ‘lichaams-
beeld’ door ‘Sex’prime’:
‘De vrouw, een diamant met veel facetten’

Véronique Callewaert (Seksuologe, sekstherapeute en psychothe-
rapeute) en Martine Dejardin (psychotherapeute en tarottherapeute) 
reiken een waaier aan tools aan om iedere deelneemster thuis te 
brengen bij zichzelf en het eigen lichaam. Oefeningen rond lichaams-
bewustzijn, geleide meditatie, beeldschrift, het gebruik van vrouwelijke 
archetypen uit de grote en kleine Arcana van de Tarot,... Alles verloopt 
in een sfeer van uitwisseling en delen.

Na een lunch die uw 5 zintuigen prikkelt, verwelkomen we Softlove 
voor een namiddag waarin de nieuwsgierigsten onder u kunnen ken-
nismaken met hun sensuele producten. ☺We sluiten de dag feestelijk 
af met originele verwennerijen, bubbels en frisdrank. De activiteit 
is uitsluitend bedoeld voor vrouwen. Inschrijving verplicht (beperkt 
aantal plaatsen)!

Stadhuis Brussel, 
Gotische zaal, Grote Markt , 1000 Brussel

Gratis toegang, maar inschrijven verplicht.

Inschrijving vanaf ontvangst Act’3

SAVE
THE  

DATE !

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

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

131312

ACTU

SENIOREN SCÈNES

Zaterdag 17 maart  
om 14u30 en 19u

Witte Maan
Door Cindy Sneessens

Sprookjes uit de losgeslagen 
verbeelding van de vertelster. 
De grappige, maar diepzinnige 
sprookjes huiveren als bomen 
in de winter, verlichten ons pad 
als de maan tijdens lange nachten 
en kwetteren vrolijk als verliefde vogels. 

‘Scène Seniors’ is gegroeid uit een samenwerking tussen de Dienst 
Senioren van de Stad Brussel, La Ligue des Familles, Les Petits  
Débrouillards en private woonzorgcentra. Het is de bedoeling cultuur 
voor iedereen toegankelijk te maken.

De voorstelling om 19 uur wordt in samenwerking met vzw Arts et 
Culture in gebarentaal vertaald.

ACTU

OOIT, IN MEI ‘68

Vrijdag 23 maart om  14u

Moeten we mei ‘68 nog toelichten? Oorspronkelijk was het een 
protestbeweging onder impuls van studenten en arbeiders, die zich 
afzetten tegen de traditionele maatschappij, de burgerij en de autori-
teiten. Die groeide uit tot een beweging van ongeziene omvang, met 
de allures van een revolutie. Er werden barricades opgeworpen en er 
werd gemanifesteerd en gestaakt. Het is intussen... 50 jaar geleden!

Was u erbij? Was u er graag bij geweest?

Om te bewijzen dat op protest geen leeftijd staat, kan u uw steentje 
bijdragen tijdens verschillende manifestaties die door de Stad Brussel 
worden georganiseerd. 

In het kader van een artistieke happening wordt een 
feestelijke optocht gehouden in de Brusselse open-
bare ruimte (met vlaggen, barricades en slogans). 

Om samen te brainstormen en concrete 
plannen te maken, organiseert Dominique 
een eerste bijeenkomst. 

Senior’s Serenity Residentie,  
Gustave Demanetstraat 77 te 1020 Brussel
Trams 3, 7, 19 (Halte De Wand)

5€, overschrijven op rekeningnummer BE04 0682 51899731 
van Ligue des Familles. U vermeldt uw naam, het aantal 
plaatsen, en het uur van de sessie die u wenst bij te wonen. 

De sessie van 14u30 wordt gevolgd door een vieruurtje  
aangeboden door Senior’S Serenity
De sessie van 18u30 wordt voorafgegaan door een aperitief  
aangeboden door Senior’S Serenity       
Nicole Malengreau : malengreaunicole@gmail.com 
0476/50 20 49

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

Inschrijving vanaf  
ontvangst Act’3

Gratis
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PROJECT WELLKOM 

Project WellKom ontstond uit de wil en de nood om 
meer aandacht te besteden aan mensen met de ziekte 

van Alzheimer of Parkinson.

Met de hulp van een aantal partners, tracht de Dienst Senioren 
via het project meer kwetsbare senioren weer voeling te geven 

met het leven in de wijk en een sociaal vangnet te bieden. Het 
aanbod en de activiteiten in de wijk worden zo toegankelijker voor 

mensen met dementie of Parkinson. 

Meer weten? Schrijf bij de Dienst Senioren in voor een informatiesessie! 

1514

ACTU

 NATURE & CULTURE  
VIERT ZIJN  

10de VERJAARDAG!

Zaterdag 17 maart om 13u30

Nature & Culture (NeC) viert 
zijn 10-jarig bestaan met een 
gezellige namiddag in S Punt 
Jubelpark. Onthaal, aperitief, 
een bescheiden en lichte lunch, 

drankjes, muzikale omlijsting:  
ALLES is gratis voor genodigden die 

vooraf inschreven! 

U bent ook hartelijk welkom als u wil 
aansluiten bij onze groep van vrolijke leden 

voor wie we ieder jaar wandelingen, tentoonstellingen, uitstapjes 
en een snoepreisje naar Frankrijk organiseren.

Contacteer ons! U krijgt antwoord binnen de 48 uur. Zo komt u te weten 
hoe we erin slaagden 2017 af te sluiten met 154 leden! TOT gauw?

S Punt Jubelpark,  
Jubelpark te 1000 Brussel 

02/268 51 41 (voor 19u), nec.bru@outlook.com,  
of per post : Gil Hellemans,  
Pagodenlaan 388, bus 1 te 1020 Brussel  

ACTU

SAVE THE DATE !

OLYMPIADE 2018 VOOR DE PRIVATE WOONZORGCENTRA 
VAN DE STAD BRUSSEL

Een woensdag van Juni van 13u tot 17u 

De Dienst Senioren werkt aan een tweede editie van de Olympiade, 
waarin teams van bewoners van RVT’s het tegen elkaar opnemen in het 
legendarische Koning Boudewijnstadion. In de loop van de namiddag 
leggen de deelnemers allerlei sportieve en intellectuele proeven af.

Een quiz, de 4 x 25 m of pannenkoeken opgooien: een onvergetelijke 
belevenis vol emoties en uitdagingen. 

We rekenen op u om de teams te komen aanmoedigen! 

Zin om als vrijwilliger aan het evenement mee te werken?  
Neem vandaag nog contact op met ons!

SAVE
THE  

DATE !

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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Zwembad en Sporthal van Neder-Over-Heembeek,  
Lombardsijdestraat 120, 1120 Brussel  

Gratis busvervoer: vanaf 5 personen kan je een opstapplaats 
naar keuze aanvragen in het Brussels Gewest.  
Reserveer je opstapplaats ten laatste op 9 maart 2018  
bij Ingrid Peeters 02/210 04 65  
of ingrid.peeters@bop.brussels

Openbaar vervoer: bus 53 (Kruipweg)en 47 (halte Heembeek), 
tram 3 afstappen halte Heembeek.

4€ (drankje + versnapering, professionele begeleiding, 
verzekering inbegrepen)  
2€ Kansentarief Paspartoe (info via Bop).
 
Mee te brengen: badmuts!, zwemgerief,  
sportieve schoenen voor in de zaal.

Inschrijving vanaf ontvangst Act’3

Dienst Senioren - senioren@brucity.be 02/274 13 00 
of onthaal BOP: info@bop.brussels - 02/210 04 60. 
Overschrijven: BE67 43003759 7187 met vermelding 
‘naam+BB+19/03+code36000’ of cash ter plaatse.

ACTU

Brussel Beweegt – Bruxelles Bouge!

AQUAMOVE EN BEWEEGFUN 

Maandag 19 Maart van 13u30 tot 17u

‘Brussel 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, FedOS, S-Plus, Okra 
sport+ en ‘Sport Vlaanderen’ een watersportmiddag voor 
50-plussers. ‘Gazelle Coach’ leidt alles in goede banen.

Op die tweede bewegingsdag verwelkomen we u in een 
waterparadijs voor senioren. U krijgt de keuze uit de volgende 

activiteiten:

In het ondiepe water: aquateaser (watergewenning), 
aquagym, aqua loopband (oefeningen op een 

loopband in het water), aqua zumba (dans in 
het water) en aquabike (oefeningen op muziek 

op een vaststaande fiets in het water)

In het diepe water: aquajogging (lopen in het 
water. U heeft een gordel aan die u recht en 
drijvende houdt in het water en waardoor u 
in het diepe kan lopen), aqua cardio gainage 
(cardio oefeningen in het diepe deel van het 
zwembad. U krijgt een gordel op die je recht 
houdt en doet drijven) en vrij zwemmen.

Ook in de sporthal gebeuren activiteiten: 
Oriëntaalse dans, Qigong (trage bewegingen 

die rustig en vloeiend worden uitgevoerd met 
een rustige diepe buikademhaling), en Drums 

alive (iedereen staat achter een grote bal en heeft 
2 drumsticks in de hand. Hiermee worden op het 

ritme van de muziek leuke dans oefeningen uitgevoerd).

De hamman en sauna staan ook tot uw beschikking.
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ACTU - THEATER

UNE FAMILLE MODÈLE

Zaterdag 17 maart om 15u
 
 
De Stad Brussel nodigt haar senioren (55+) met veel plezier uit op 
een privévoorstelling van het stuk van Ivan Calbérac in het Théâtre 
Royal des Galeries. Het stuk kreeg de titel: ‘Une famille modèle’.
 
 
Het gaat om een komedie vol snedige dialogen 
en absurde situaties. Een portret van een uit 
elkaar gegroeid stel zorgt zeker voor een 
aantal lachsalvo’s. 

De voorstelling is gratis voor senioren uit 
Brussel (1000,1020, 1120, 1130) die zich vooraf 
inschreven en die hun kaarten enkele dagen 
van tevoren op de Dienst komen afhalen. 

Gratis voor inwoners van Brussel (1000,1020, 
1120, 1130); € 5 voor niet-Brusselaars 

Théâtre Royal des Galeries, 
Koningsgalerij 32, 1000 Brussel

Gratis voor inwoners van Brussel (1000, 1020, 1120, 1130) ;  
5€ voor niet-Brusselaars      

Inschrijving vanaf  
ontvangst Act’3

ACTU - CONFERENTIE

DE PENSIOENHERVORMING

15 maart (Frans) of 26 april (Nederlands) om 19u

Er is tegenwoordig heel wat te doen rond de pensioenhervorming. 
Wat zijn de gevolgen voor de burger? Wat met het pensioen met 
punten, zware beroepen en deeltijds pensioen? 

Zullen we langer moeten werken? Hoe moeten we het einde van onze 
carrière voorbereiden? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe werkt de 
website www.mypension.be precies? Welk bedrag ontvang ik als ik 
straks met pensioen ga? Evolueert dat bedrag nog? En wat met de 
belastingen? Mag ik na mijn pensioen nog werken? Is dat wel een 
goed idee? Is het een goed idee om mijn studiejaren af te kopen? 
Hoe worden pensioenen berekend? Loontrekkenden, zelfstandigen 
en ambtenaren: welke veranderingen staan er nog op stapel? Tijds-
krediet, brugpensioen of vervroegd pensioen? Hoe de juiste keuze 
maken? Hoe zo veel mogelijk uit het pensioen halen? 

Tijdens deze lezing beantwoorden experts al uw vragen. Ze schetsen 
de huidige situatie en blikken vooruit op wat de toekomst brengt. 

Stadhuis Brussel,  
Gotische zaal, Grote Markt,  
1000 Brussel

Gratis toegang,  
maar inschrijven gewenst. 

Inschrijving vanaf  
ontvangst Act’3
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Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be

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

ADEPS-WANDELING IN NEDER-OVER-HEEMBEEK

Zondag 22 april van 9u tot 17u 

In samenwerking met de Dienst Senioren van de Stad Brussel, orga-
niseren Les Petits Débrouillards, Ligue des familles en Les Amis de 
la Nature uit Laken de vierde Adeps-wandeling.

Keuze uit drie bewegwijzerde routes van 5, 10 of 20 km.

Wil u in groep vertrekken? Dat kan: om 10 uur ‘s ochtends voor een 
wandeling van 10 km en om 14 uur voor een wandeling van 5 km. 

Buurthuis Nachtegaal, 
Nachtegaalsweg 17  te 1120 Brussel 
Bus 47 - 53 (Peter Benoîtplein)

Voor weinig geld kan u ook een hapje eten.
Info: Liliane Degreef - liliane.degreef@icloud.com  
ou Nicole Malengreau - 0476/50 20 49   
malengreaunicole@gmail.com
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VRIENDEN

NABAKA

Een nieuw platform voor de uitwisseling van  
knowhow tussen generaties.

Uw pensioen is geen vervaldatum, maar een overgangsmoment! 

Het NABAKA-platform is een initiatief van de in Brussel wonende senior 
Delfina Garcia Vallejo. De naam betekent ‘ik geef je’ in het Haoussa, 
een Afrikaanse taal. Wie beseft welke relatie de inwoners van Afrika 
met hun senioren onderhouden en hoe die de taak hebben om kennis, 
ervaring en passie over te dragen op jonge generaties, weet dat de 
naam ‘Nabaka’ perfect werd gekozen. 

Dat is immers precies waar het om draait: senioren worden in contact 
gebracht met bedrijven, zelfstandigen en particulieren om hen van 
hun ervaring te laten meegenieten. Op die manier blijven senioren bij 
het actieve leven betrokken, dankzij hun talenten, hun vaardigheden, 
hun beschikbaarheid en hun verwachtingen. Ze kunnen hun schat aan 
kennis ten voordele van jongere generaties benutten met het oog op 
wederzijdse ontplooiing en succes. 

Nabaka is dus een concept waarbinnen senioren actief blijven en waarbij 
wordt uitgegaan van hun wensen, beschikbaarheid en verwachtingen. 

In december 2017 vond in het stadhuis een persconferentie plaats 
waarop Nabaka werd voorgesteld. Binnenkort kan ook u er kennis 
mee maken, in de S Punten. U kan alvast een kijkje gaan nemen op: 
www.nabaka.be

NABAKA asbl, Delfina Garcia Vallejo, 
0477/91 86 14 - delfina@nabaka.be
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02/209 49 30 of 0478/96 27 80 
info.brabant@vief.be
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VRIENDEN

VIEF

Vief is een Nederlandstalige socioculturele vereniging voor 
50-plussers en gepensioneerden. 

Via een netwerk van lokale knooppunten kan u als lid deelnemen 
aan allerlei activiteiten. Vorming en educatie, cultuur en creativiteit, 
maar ook reizen, sport en ontmoetingsmomenten voor 50-plussers. 

Naast het professioneel team, kan Vief rekenen op honderden vrij-
willige medewerkers. Als vrijwilliger krijgt u de kans om uw kennis 
ten dienste van de vereniging te stellen, terwijl u kan terugvallen op 
aangepaste vorming en begeleiding.

Sinds januari ondersteunt Vief haar leden 
die gaan kaarten in S Punt Jubelpark. 

Zin om kennis met hen te maken? 
Er is altijd nog een plaats vrij! 

Op 16 maart brengen  
we samen een bezoek  
(in het Nederlands)  
aan de tentoonstelling 
‘Pompeï’.  
(Meer info op blz. 49)

De 

samenwerking 

met VEF stelt de 

Dienst Senioren in staat 

het onevenwicht tussen 

Franstalige en Nederlandse 

activiteiten weg te werken. 

Sommige Nederlandstalige 

leden wezen ons op die 

tekortkoming. We zijn op 

zoek gegaan naar een 

oplossing... 
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VOOR ALLE LEEFTIJDEN  

EXPLORATION DU MONDE

De vzw “Exploration du Monde” wilt u de wereld laten zien! Ontdek 
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:

‘De Griekse Eilanden,  
waar blauw de boventoon voert’ 
door Alain Basset

Vrijdag 9 maart om 14u30 & 20u15 
Zaterdag 10 maart om 16u

Heerlijk pendelen tussen twee havens, verpozen op 
het terras van een cafeetje in de lommer, kuieren over 
kronkelige marmeren paadjes, halt houden bij een kapel-
letje waar de geur van wierook hangt. De Griekse eilanden, 
die zonnige archipel in de Egeïsche Zee, bieden de unieke ruimte 
om op het ritme van de wind te zwerven door het land van Dionysos. 
Een feest voor uw zintuigen!

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 in plaats van € 68 - 
Ticket voor de voorstelling – € 9 in plaats van € 15 - 2de cat. 
€ 45 in plaats van € 58 - 3de cat. € 35 in plaats van € 48 

02/507 82 00
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HANDVERZORGING

Last van droge, beschadigde han-
den? Kan u ze niet dagelijks ver-
zorgen? 

Jennifer geeft uw handen al-
les wat ze nodig hebben: een 
paraffinemasker, een scrub, 
hydratatie, gelakte nagels... 
Zo zien ze er weer stralend 
en jeugdig uit! Vanaf mei, 
kan u daarvoor 1 x per maand 
terecht in S Punt Leopold. 
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- Woensdag  4 april vanaf 14u in S Punt Lips
- Dinsdag 10 april vanaf 14u in S Punt Van Artevelde
- Dinsdag 24 april vanaf 14u in S Punt Jubelpark
- Vrijdag  27 april vanaf 14u in S Punt Leopold

De activiteit is gratis in de maanden maart en april.  
Vanaf mei kan u tegen betaling een sessie boeken in  
S Punt Leopold.

Let op: het aantal plaatsen is beperkt en u moet sowieso 
een afspraak maken!
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- Vrijdag 16 maart van 14u tot 16u in S Punt Van Artevelde 
- Vrijdag 23 maart van 14u tot 16u  in S Punt Leopold 
- Vrijdag 30 maart van 14u tot 16u  in S Punt Jubelpark 
- Vrijdag 6 april van 14u tot 16u in S Punt Lips 

De activiteit is gratis in de maanden maart en april.  
Vanaf mei kan u tegen betaling een sessie boeken in  
S Punt Lips.

Let op: het aantal plaatsen is beperkt en u moet sowieso  
een afspraak maken!

HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN 

MAKE-UP IS EEN KUNST

Ontdek samen met Yasmine de wereld van de make-up! Hoe evo-
lueert die naargelang de leeftijd? Wat was de betekenis ervan in 

verschillende culturen en tijdperken? Alles wordt geïllustreerd, 
en er volgt ook een demonstratie.

Daarna leert u uzelf opmaken en uw technieken ver-
fijnen met behulp van makkelijke tricks en tips. Hoe 

een perfect ovaal vormen? Hoe krijgen uw lippen 
extra volume? Hoe kan u 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 bepalen hoe we uw make-up 
routine kunnen aanvullen.

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

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

 

HAPPY +KE - LET’S DANCE !!!

Donderdag 26 april van 16u tot 19u

Happy+’ke strijkt neer in uw S Punt!

Tijdens een sfeervolle namiddag wisselen 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 drankje aangeboden. We 
rekenen op een talrijke opkomst! 

‘O, HAPPY DAYS’ IN UW S PUNT! Gratis

Woensdag 11 april 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. 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 ver-
schillende 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 meet onze diensten.

S Punt Leopold,  
Prins Leopoldsquare, 1020 Brussel

S Punt Lips 
Gravin Van Vlaanderenstraat 4, 1020 Brussel

3€ of 2 x  (drankje inbegrepen), ter plaatse (contant)  
te betalen. Beperkt aantal plaatsen - inschrijving verplicht.

LE LIPS 

GEMEENSCHAPSTUINTJE Gratis

Woensdagen 7 maart en 11 april –  
Spaanse herberg op 14 maart en 4 april

U houdt van tuinieren, maar u heeft geen eigen tuintje meer? Zin in 
gezonde groenten die u zelf kweekte? 

 De Dienst Senioren van de Stad Brussel heeft misschien wel een 
oplossing voor u! Ons gemeenschapstuintje opent op 14 maart voor 
het 4de jaar op rij de deuren. Twee woensdagen per maand kan u sa-
men met ons komen zaaien en oogsten, en genieten van de vruchten 
van uw harde werk. Er is ook ruimte om huisbereide gerechten met 
anderen te delen. 

NEW Ons gemeenschapstuintje is een 
intergenerationeel project. Elke 

donderdag kunnen kinderen uit 
de wijk (5 tot 6 jaar) na schooltijd 

komen spelen en leren hoe ze 
straks zelf in de tuin kunnen 
werken. 
 
 

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, ad-

ministratieve taken uitvoeren, etc… 

S Punt Lips 
Gravin Van Vlaanderenstraat 4,  
1020 Brussel

NEW
HAPPY+’KE

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

DE VERHALEN VAN MONA Gratis

Donderdagen 15 maart en  19 april 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 la-
chen, wenen, verbazen… Bent u klaar 
voor de reis? 

GOSPEL Gratis

Woensdag  11 april 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…

MONA

VAN ARTEVELDE

 

CREATIEF WORKSHOP Gratis

Maandagen van 14u tot 16u

Micheline is een nieuwe vrijwilligster 
die een workshop naaien-breien-haken 
organiseert.

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

Maandagen 12-26 maart en 9-23 april 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 

Dinsdagen van 14u tot 16u (vanaf 13 maart)

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!

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

MICHELINE

SALLUM

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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Datum Uur Activiteit Plaats Pag. €

MAART 2018

Ma 5 10u-16u Inschrijvingen Van Artevelde 2

Ma 5 14u NEW ! Creatief workshop - Micheline Van Artevelde 29

Di 6 10u-16u30 Love Day 55+ women only  
"Hou jezelf"

Van Artevelde 11 4 x   
of 5€

Di 6 11u NEW ! Tango Jubelpark 41

Di 6 14u SeniorCiné 
Marion - Myriam - Jean-Louis 

Actor's Studio 43 5€

Wo  7 11u NEW ! Latin'Dance - Thérèse Van Artevelde 32

Wo  7 14u Gemeenschaptuintje - Heropname Lips 27

Wo  7 14u Workshop parfum Van Artevelde 33

Vr 9 14u Op vakantie met Gilberte -  
Friesland en verrassend Noord-Holland

Van Artevelde 34

Ma 12 13u Juwelen maken Marie-Colette -  
Heropname

Leopold 37 3 x  

Di 13 12u Nanotechnologie  
in het dagelijks leven

Gotische zaal 9

Wo 14 13u30 Ciné Expo 58 - Projection ciné Okra Leopold 40

Do 15 14u Diët, Diët, zwijg over diëten! - Myriam Van Artevelde 34

Do 15 19u De pensioenhervorming Militie zaal 19

Vr 16 13u45 Expo Dirk Braeckman Bozar 45 6€

Vr 16 14u NEW ! Make up in een kunst - 
Activité draaiende activiteit zie p. 24

Van Artevelde 24

Vr 16 14u Pompei in het Nederlands -  
Bezoek met Vief

Beurs 51 17€

Za 17 14u30 of 
19u

Senioren Scenes - Witte Maan Senior's Serenity  
Residence

12 5€

Za 17 15u Une famille modèle Théâtre Royal des Galeries 18

Ma 19 13u30-17u Brussel beweegt! Zwembad NOH 16 2-4€

Ma 19 14u NEW ! Workshop schrijven Leopold 37

Di 20 14u Reisverhalen - Willy - Van Versailles  
tot Mont Saint-Michel

Van Artevelde 36

Wo 21 14u NEW ! Workshop biologische  
huis-tuin en keukenproducten

Van Artevelde 35

Vr 23 14u Ooit, in mei '68 Van Artevelde 13

Di 27 8u Euro Space Center Bockstael/Luxemburg 56 33,10€ 
38,10€

Wo 28 14u NEW ! Oosters vieruurtje Leopold 38 2 x  

Do 29 14u NEW ! Theater "obsessies" Jubelpark 42 5€

Vr 30 13u The Real Bodies Thurn & Taxis 46 16€

AGENDA
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Datum Uur Activiteit Plaats Pag. €

APRIL 2018
Di 3 11u NEW ! Tango Jubelpark 41

Di 3 14u SeniorCiné 
Marion - Myriam - Jean-Louis 

Actor's Studio 43 5€

Wo 4 11u NEW ! Latin'Dance Thérèse Van Artevelde 32

Wo 4 12h Auberge espagnole  
gemeenschaptuintje

Lips 27

Wo 4 14u NEW ! Handverzorging Lips 25

Wo 4 14u Oceania KMKG 47 19€

Vr 6 13u30 Pompei in het frans Beurs 50 17€

Vr 6 14u NEW ! Make up is een kunst Lips 24

Ma 9 13u Juwelen maken - Marie-Colette Leopold 37 3 x  

Ma 9 14u NEW ! Creatief workshop - Micheline Van Artevelde 29

Di 10 14u Reisverhalen Willy - Woltje en Juliaaneke Van Artevelde 36

Wo 11 13u30 Petanque met Okra Leopold 40

Wo 11 14u workshop parfum Van Artevelde 33

Wo 11 14u NEW ! Le Gospel in uw S Punten Lips 26

Vr 13 9u30 Pornocratès dans tous ses états Zuidstation / Namen 58 6€

Ma 16 13u Juwelen maken - Marie-Colette Leopold 37 3 x  

Di 17 13u30 Informatica gevorderden: Heropname EPN Bravvo 53 2€

Wo 18 14u NEW ! Workshop voeding Van Artevelde 35

Do 19 8u30 een dagje Turnhout - Anne Bockstael/Turnhout 57 36-41€

Do 19 10u Informatica beginners - Module 1 Lips 52 2 x  

Zo 22 9u-17u Adeps wandeling BH Nachtegaal 20

Di 24 14u NEW ! Handverzorging Jubelpark 25

Di 24 14u Un gateau "pomme de terre- 
chocolat" ca vous tente? - Myriam

Musée du Moulin et 
Alimentation

48 6€

Wo 25 14u NEW ! Workshop biologische  
huis-tuin en keukenproducten

Van Artevelde 35

Wo 25 14u Het vieruurtje van Leo Leopold 38 2 x  

Do 26 10u Informatica beginners - Module 2 Lips 52 2 x  

Do 26 19u De pensioenhervorming  
in het Nederlands

Militie zaal 19

Do 26 14u30 Wandeling in het Vogelzang  
met Marion 

Metro Eddy Merckx 49

Do 26 16u Happy +ke Leopold 26 2 x   
of 3€

Za 28 10u30 Keizer Karel wandeling Eglise St-Jacques- 
sur-Coudenberg

44 8€

Ma 30 14u NEW ! Workshop schrijven Léopold 37

Opgelet! Niet alle activiteiten staan in deze tabel vermeld, ga naar de S Punten pagina’s 
voor meer informatie!

  Activiteiten S Punten
  Activiteiten van de Dienst Senioren buiten S Punten 
  Activiteiten van vrijwilligers
  Partners en Events
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 LATIN’DANCE Gratis

 Elke woensdag van 11u tot 12u

Thérèse oorganiseert een cursus latin’Dance waar Iedereen zich mag 
komen uitleven op een doordachte mix van salsa, merengue en rumba. 
Latino ritmes vrolijken de dagen op!

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.

ONTMOETINGEN MANTELZORGERS Gratis

Woensdag 11 april van 14u tot 16u

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

NEW
THERESE

MARTINE
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WORKSHOP PARFUM Gratis

Woensdagen 7 maart en 11 april van 14u tot 16u

Op zoek naar een ander parfum? Be Style helpt u bij het maken van 
die zo intieme en persoonlijke keuze. Uw geurtje moet immers bij uw 
huidtype én uw persoonlijkheid passen. 
Wat denkt u: Kruidig, fruitig, bloemig,...? 

GEHEIMEN VAN EEN CHEF – GASTENTAFELS Gratis

Vrijdag 9 maart 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.
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GILBERTEOP VAKANTIE MET GILBERTE Gratis

Vrijdag 9 maart 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!

Friesland en verrassend Noord-Holland

Friesland is een streek van meren, kanalen en riviertjes. De Waddenei-
landen zijn adembenemend! Vanuit Giethoorn trekken we naar Sloten 
en Sneek. Met de Stoomtram rijden we naar Hoorn. We ontdekken 
heel wat pareltjes vóór we een laatste keer halt houden in Volendam. 
pour la dernière étape à Volendam.

WORKSHOP 
BIOLOGISCHE 
HUIS-, TUIN-  
EN KEUKENPRO-
DUCTEN Gratis

Woensdagen 21 maart  
en 25 april van 14u tot 16u

In de supermarkt liggen heel wat producten 
om hardnekkige vlekken te verwijderen, kalkaanslag 
te doen verdwijnen en na één poetsbeurt over stralend witte tanden 
te beschikken. Toch vormen veel biologische producten uit ons da-
gelijks leven een alternatief voor het gebruik van chemische stoffen. 
Be Style geeft u tricks en tips om uw eigen producten samen te 
stellen zonder een fortuin te spenderen. 

DIËTEN, DIËTEN, ZWIJG OVER DIËTEN! Gratis

Donderdag 15 maart om 14u

Een dieet om af te vallen, zoutarm, suikervrij, lactosevrij, glutenvrij, 
vegetarisch,... Ik wil het er niet over hebben, dat laat ik aan specialisten 
over! Ik wil stilstaan bij eenvoudige voeding op basis van de voedingspi-
ramide. En dat met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van 
senioren. Hoe gezond eten zonder te veel geld uit te geven? Hoe lekker 
eten als alleenstaande? Hoe bepaalde vitaminetekorten voorkomen? 
Ik ga op zoek naar antwoorden, ook op de vragen die u nog wil stellen. 

WORKSHOP VOEDING Gratis

Woensdagen 18 april van 14u tot 16u

Soms is gezond eten niet voldoende om voedingstekorten te voorko-
men. Be Style overloopt de voedingswaren die helende kwaliteiten 
bezitten of gewoon goed zijn voor uw lichaam. Na deze sessie ligt 
uw bord vast boordevol vitaminen!

MYRIAM
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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!). 

Van Versailles tot Mont Saint-Michel

Dinsdag, 20 maart om 14 uur

Na een bezoek aan het koninklijk domein, flaneren we nog even door 
Versailles vóór we aan het laatste deel van onze tocht beginnen. 

Willy loopt in het spoor van de pelgrims die de historische route in de 
voorbije eeuwen volgden. De route langs typisch erfgoed doorkruist 
het platteland waar bossen, valleien en wallen elkaar afwisselen. Via 
de valleien van de Avre en de Charentonne komen we terecht tussen 
de heuvels en dalen van de Orne. De talloze legendes en verhalen uit 
de streek wisten heel wat kunstenaars te inspireren. De laatste etappes 
lopen langs het zuiden van la Manche (het land van de grijsblauwe 
hardsteen) en de Landes. De baai van Mont Saint-Michel biedt een 
grandioos uitzicht. 

Ontmoeting met twee legendarische Brusselaars:  
Woltje en Juliaaneke 

Dinsdag, 10 april om 14 uur

Willy laat u kennismaken met twee wereldberoemde Brusselse per-
sonages. Hij vertelt over de leefwereld, de anekdotes en de tradities 
rond beide schelmen. Woltje is een onsterfelijk ketje uit de mario-
nettendynastie van poppentheater Toone. Juliaaneke is een baby 
met bolle wangetjes die voortdurend plast. Hij 
verpersoonlijkt het rebelse karakter van de 
Brusselaars, en staat beter bekend onder 
zijn bijnaam: Manneken Pis.

WILLY 
PERCY 

LEOPOLD 

JUWELEN MAKEN Reprise 
1ste les gratis, nadien 3 x  /les 

Maandagen 12 maart en 9-16 april 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 Brazi-
liaanse armband of een ander fantasiejuweel te maken. Op het einde 
van de les vertrekt u met een eigen creatie.

WORKSHOP GEHEUGEN Gratis

Maandagen 5-26 maart en 23 april 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.

WORKSHOP SCHRIJVEN

Mandagen 19 maart en 30 april 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, in-
gevingen. Zonder veel poeha en ten dienste van de ander. Het leven 
op het podium, een podium dat tot leven komt. 

De eerste 2 sessies van de workshop zijn gratis.  
Inschrijven verplicht

S Punt Leopold,  
Prins Leopoldsquare, 1020 Brussel

MARIE- 
COLETTE

CHRISTIANE

NEW
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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, vrijwillige coördinator op het 
nummer 0490/ 494 805

OOSTERS VIERUURTJE 2 x   

Woensdag 28 maart van 14u tot 16u

Fatna laat u de specialiteiten uit haar geboor-
testreek ontdekken tijdens een gezellig 

vieruurtje met oosterse accenten. Proe-
ven van verfijnd Marokkaans gebak 

en de beroemde verse muntthee? 
Tijdens deze smakelijke middag 
krijgt u zeker de kans!

We hopen op een talrijke  
opkomst!

HET VIERUURTJE VAN LÉO 
/ VERJAARDAGEN  

(OP AFSPRAAK) 2 x   

Woensdag 25 april van 14u tot 16u

Laat uw smaakpapillen verwennen en 
maak van de gelegenheid gebruik om 

uw verjaardag te vieren. De kleinkinderen 
zijn meer dan welkom om mee te smullen!

393838

CYBER CLUB  Gratis

Donderdag 5 april van 13u30 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 Rémi, surft of skypet u binnen de kortst mogelijke 
tijd mee met de jongere generaties! 

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

ELIANE

NEW

ALZHEIMER CAFÉ Gratis

Woensdagen 21 maart en 18 april van 14u tot 16u

Alzheimer Café is een dienst voor iedereen die de nood voelt om ge-
hoord, 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.

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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OKRA LAKEN 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 EXPO 58 Gratis

Woensdag 14 maart om 13u30

In 2018 is het al 60 jaar geleden dat een van de 
evenementen van de twintigste eeuw in Brussel 
plaatsgrepen waar vele ouderen vandaag 
ook nog met weemoed aan terugdenken: 
EXPO 58! 

We heten u van harte welkom om 
samen met ons te kijken naar docu-
mentairebeelden over Expo 58 en er 
samen over na te praten wat we zelf 
hebben meegemaakt of van onze ou-
ders gehoord hebben. Een op en top 
Brusselse namiddag!

PETANQUENAMIDDAG Gratis

Woensdag 11 april om 13u30

De lente is in het land en dus trekken we voor de eerste keer naar 
buiten! Vlak voor onze thuisbasis in Laken ligt er een mooi petanque-
veld dus waarom niet samen eens een balletje gooien? We beginnen 
aan een ontspannen petanquenamiddag om 13.30 uur tot 16 uur. Ken 
je de regels nog niet zo goed? Geen nood, iemand legt je alles uit!
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Okra Gewest Brussel
Haachtsesteenweg 1805, 1130 Brussel 
brussel@okra.be - 0478/97 02 69  
of surf eens naar www.okra.be/gewestbrussel 

JUBELPARK

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

TANGO Gratis

Dinsdagen van 11u tot 12u

Zin in een cursus Tango? Iedereen 
is wekelijks welkom in onze S Punt. 
Let op: inschrijvingen gebeuren 
altijd mét een danspartner. Be-
ginners welkom!

SPELLETJES Gratis 

Zin om een kaartje te leggen, maar 
geen medespelers in de buurt? Een 
potje schaken, dammen of biljarten? 
Elke namiddag tussen 13 en 16 uur 
staan de S Punten open voor ferven-
te 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 
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NEW

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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THEATER IN ONZE S PUNTEN

Donderdag   29 maart om 14u

Voor het eerst in S Punt Jubelpark! De theaterworkshop van de 
Franstalige onafhankelijke federatie van senioren geeft een laatste 
voorstelling: 3 humoristische stukken en een fragment uit ‘Topaze’. 
Centraal thema: obsessies.

‘Obsessies volgen elkaar in ijltempo op. Net als diëten.’  
(Marlène Dietrich)

De theaterworkshop van de FIS (Franstalige onafhankelijke federa-
tie van senioren) wil senioren die zich inschrijven een duwtje in de 
rug geven met humoristische stukken. Ze krijgen hulp bij het uit het 
hoofd leren van teksten en bij het treffen van de juiste toon om het 
personage uit het gekozen stuk gestalte te geven. 

Bewerking en regie: Maurice Chabot.

Afspraak in S Punt Jubelpark voor een uitzonderlijk  
humoristische show!

4242 43

5€ ter plaatse te  betalen (cash en gepast) 
Beperkt aantal plaatsen – Inschrijving verplichte

GOSPELKOOR Gratis

Woensdag 7 maart  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

4343

LAAT ONS BRUSSELEN!   

SENIORCINÉ

Dinsdagen 6 maart en 3 april 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!

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 €/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 

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

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 
van Riches-Claires. LAAT ONS BRUSSELEN!  

DIRK BRAECKMAN IN BOZAR Gratis

Vrijdag 16 maart om 13u45 

Dirk Braeckman is een Belgisch fotograaf die in 1958 in Eeklo werd 
geboren en in Gent werkt. Zijn werk omvat hoofdzakelijk wit-zwart 
foto’s waarin de grauwheid overheerst. 

Hij was te gast op de 57ste Biënnale van Venetië, waar hij in het Bel-
gisch paviljoen een selectie van monumentale opnames toonde. Zijn 
wit-zwart foto’s ademen rust uit. Ze combineren intimiteit en afstand 
in een private en geïsoleerde wereld, waarvan de zin ongedefinieerd 
blijft. Voor BOZAR paste Braeckman zijn project aan de architectuur 
van Victor Horta aan. Van Venetië naar Brussel, van het ene iconische 
gebouw uit het Interbellum naar het andere.

4444

12u15 aan de ingang van de bibliotheek Riches-Claires 
Rijkeklarenstraat 24, 1000 Brussel.  
Jean-Louis Van Handenhoven : 0485 79 92 97

Afspraak om 13u45 aan Bozar,  
Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel

6€ te storten op rekeningnummer  
BE05 0910 2141 2575 met mededeling  
“naam + voornaam +Bozar_6” 

Inschrijving vanaf 5 maart   
(Beperkt aantal plaatsen)

Afspraak om 10.30 uur stipt, onder het afdak bovenaan  
de trappen van de Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk,  
Koningsplein, 1000 Brussel - Metrohalte Naamse poort;  
Tram 92, 93; Bus 22, 34, 54, 71, 80, 95

8 € betaling na inschrijving op BE24 0001 1913 9238  
t.v.v. Lucienne Mohin

Reservatie verplicht vooraleer: 02/260 15 83  
(in geval van afwezigheid, laat u een bericht achter)

JEAN-
LOUIS

KEIZER KAREL-WANDELING (vzw Atomium-Louiza)

Zaterdag 28 april om 10u30 

We lopen in het spoor van Keizer Karel tijdens een wandeling onder 
leiding van de getalenteerde mevrouw de Muyser, die ons al vaker 
wist te bekoren. Stap voor stap krijgen we een beeld van Keizer Karel 
en van de belangrijkste figuren uit zijn omgeving. Een geschiedenisles 
van anderhalf uur in openlucht! Het bezoek wordt georganiseerd in 
samenwerking met de vereniging ‘D’un Bruxelles à l’Autre’ en met 
de Liberale Bond van Gepensioneerden.

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

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

THE REAL BODIES IN THURN & TAXIS

Vrijdag 30 maart om 13u

Het menselijk lichaam, dat miskende en 
vreemde object, blijft niettemin vaak fas-

cinerend. Het wordt u voorgesteld in 
andere vormen, in een andere samens-
telling. Dit keer maakt plastinatie het 
aanschouwelijk. Plastinatie werd op het 
einde van de jaren ‘70 voor het eerst 
toegepast door de Duitse anatoom 
Gunther Von Hagens. Het gaat om een 
bewaringstechniek met verschillende 
opeenvolgende fases, waarbij het 
lichaam zijn oorspronkelijke kleur en 

soepelheid behoudt. De lichamen en 
organen die zo werden behandeld, zijn 

bedoeld om anatomische collecties te 
kunnen tentoonstellen. 

Nieuwsgierig naar het resultaat?  
Kom een kijkje nemen in Tours & Taxis!

LAAT ONS BRUSSELEN!  

OCEANIA

Woensdag 4 april om 14u

60.000 jaar vóór onze tijdrekening vestigden de eerste kolonisten uit 
Afrika zich in Papoea en Australië. De tentoonstelling ‘Oceanië’ toont 
de uitgebreide Oceanische collecties van het Jubelparkmuseum, het 
MIM en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Meer dan 250 
objecten uit Papoea, Nieuw-Caledonië, Micronesië, Fiji, Tahiti, 
de Markiezeneilanden, Nieuw-Zeeland, Hawaï en Paasei-
land getuigen van de rijkdom en de originaliteit in de 
realisaties van inwoners van Oceanië. Een gedreven 
gids neemt u op sleeptouw voor een reis langs 
de eilanden. 

Maak ook kennis met het werk van beeldend 
kunstenaar Jean Paul Forest, die in Polynesië 
woont en werkt. Hij maakt zijn creaties met 
name in de Tahitiaanse vallei van Papeno’o. 

4646

Afspraak om 13u in Thurn & Taxis,  
Havenlaan 86C, 1000 Brussel 
Bus 14, 15 - Halte Thurn & Taxis

16 € te storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 2575 
met mededeling “naam + voornaam + Bodies_16” 

Inschrijving vanaf 5 maart  
(Beperkt aantal plaatsen)

Afspraak om 14u aan de Koninklijk  
Museum voor Kunst en Geschiedenis,  
Jubelpark 10 te 1000 Brussel 

19€ (inkom+ rondleiding) te storten  
op rekeningnummer BE05 0910 2141 2575  
met mededeling “naam + voornaam Oceania_19” 

Inschrijving vanaf 5 maart  
(Beperkt aantal plaatsen)
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Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be

LAAT ONS  
BRUSSELEN!  

AARDAPPELTAART  
MET CHOCOLADE:  
KLINKT DAT LEKKER? 

Dinsdag 24 april om 14u

Momenteel loopt in het Brussels 
Museum van de Molen en de Voeding 
een bijzonder originele tijdelijke tentoon-
stelling: Patat! Van papa tot Bintje. Als friet, 
puree, kroket of gegratineerd: aardappelen eten 
we in allerlei variaties, maar wat weten we er eigenlijk over?

Myriam vertelt de boeiende geschiedenis van de aardappel: van toen 
de Indianen uit Zuid-Amerika er zich aan waagden tot het succes van 
het Bintje. Onder leiding van een gids brengen we daarna een bezoek 
aan het museum. Tot slot proeven we enkele aardappelgerechten. 
Vindt u aardappeltaart met chocolade maar niets? Laat u verleiden 
door een ander recept...

4848

Afspraak om 14u aan Het Brussels Museum van de Molen 
en de Voeding, Windmolenstraat 21 te 1140 Evere 
Tram 7 (halte Paul Brien), tram 55 (halte Linde) 
Bus De Lijn 64, 65, 66, 45 - Halte Van De Velde

6€ (inkom+rondleiding+degustatie) te storten op  
rekeningnummer BE05 0910 2141 2575 met mededeling 
“naam + voornaam + Patate_6”

Inschrijving vanaf 5 maart  
(Beperkt aantal plaatsen)

MARION

MYRIAM

LAAT ONS BRUSSELEN!  

WANDELING IN HET VOGELZANGRESERVAAT  
MET MARION 

Donderdag 26 april om 14u30

Het Vogelzangreservaat is één van de laatste overblijfselen van de 
vroegere landelijke landschappen rond Brussel in de tijd van Pieter 
Breugel. De schilder heeft deze zo mooi beschreven in zijn schil-
derijen. Rond de Vogelzangbeek vormen moerassen, rietvelden, 
vochtige weiden, boomgaarden en meidoorn een geheel van grote 
biologische diversiteit, doorkruist door rijen knotwilgen. Dit domein 
is nu beschermd als natuurreservaat.

Wij zullen er luisteren naar de vogels van 
onze streek, hier aangetrokken door de 

biodiversiteit van de site.

Opgelet ! Indien het de voorafgaande 
dagen heeft geregend is het aan-
geraden laarzen te dragen.

Afspraak om 14u30  op het perron van metrostation  
Eddy Merckx (metrolijn 5)    

Inschrijving vanaf 5 maart   
(Beperkt aantal plaatsen) 

49

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



50

LAAT ONS BRUSSELEN!  

POMPEÏ

Vrijdag 6 april om 13u45

Pompeï, alsof u er zelf bij was. Die ervaring biedt de nieuwe productie 
van Tempora, in samenwerking met belangrijke Italiaanse musea. 
Nadat u ervaart hoe het wellicht was toen de Vesuvius in het jaar 79 
uitbarstte, ontdekt u een honderdtal authentieke objecten (waaronder 
de beroemde vormen van lichamen verstijfd in de vulkaanas) die de 
geschiedenis van de stad vanuit twee nieuwe invalshoeken vertel-
len: die van de natuur en de technologie. Op een zonnige ochtend 
werden de vindingrijke inwoners van Pompeï onder stenen bedolven. 
We brengen ze voor u weer tot leven.

LAAT ONS BRUSSELEN!  

POMPEI  “IN HET NEDERLANDS” MET  VIEF

Partnerorganisatie Vief organiseert op vrijdag 16 maart  
(van 14 tot 15.30 uur) een bezoek in het Nederlands. 
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Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be

Afspraak om 13u45  
voor de Beurs te 1000 Brussel 

17€ (inkom + rondleiding) te storten op rekeningnummer 
BE05 0910 2141 2575 met mededeling 
“naam + voornaam + Pompei_17”

Inschrijving vanaf 5 maart   
(Beperkt aantal plaatsen)

Afspraak om 14u  
voor de Beurs te 1000 Brussel. 

17€ (inkom + rondleiding) te storten op rekeningnummer  
BE87 3100 1507 4694 met mededeling   
“naam + voornaam + Pompei”

Inschrijving tot 7 maart  
(Beperkt aantal plaatsen)  
02/209 49 30 of 0478/96 27 80  
info.brabant@vief.be
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INFORMATICA

NIEUWE INFORMATICALESSEN VOOR “BEGINNERS”  
IN S PUNT LIPS 2 x  /datum

De lessen voor beginners worden bijgestuurd om nóg beter 
op de specifieke vragen van iedere deelnemer te kunnen 
inspelen. Er zijn verschillende 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. 

De sessies gaan elke donderdag en vrijdag van 10u tot 12u door.

 
MODULE 1: initiatie klavier-muis: 19 en 20 april 
MODULE 2: initiatie Windows: 26 en 27 april
MODULE 3: initiatie boomstructuur: 11, 17 en 18 mei
MODULE 4: internet ontdekken en gebruiken: 24 en 25 mei
MODULE 5: aanmaken en beheren van een mailbox:  
31 mei en 1 en 7 juni

S Punt Lips 
Gravin Van Vlaanderenstraat 4, 1020 Laken

2 x  / datum - Wie aan alle modules deelneemt,  
heeft dus een volle activiteitenkaart!
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NEW

INFORMATICA 

NIEUWE INFORMATICALESSEN 
VOOR GEVORDERDEN  
BIJ BRAVVO 

Elke dinsdag van 13u30  
tot 15u30 (uitgezonderd 
schoolvakanties)  
vanaf 17 april tot 26 juni

Ideaal om te volgen na de 
beginnerslessen. 

Inschrijven voor een cur-
sus informatica? Mensen 
die nog nooit eerder een 
cursus volgden, krijgen 
voorrang. 

EPN BRAVVO 
Kazernestraat 37,  
1000 Brussel 

Inschrijven vanaf  
het ontvangst van Act’3  
(Beperkt aantal plaatsen)

2€

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
senioren@brucity.be
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WE BLIJVEN IN VORM !   

54

Wat? Wanneer? Waar? Uur? Hoeveel?

Tai-Chi Maandag 
tot vrijdag

S Punt Jubelpark 9u tot 11u gratis

Start to run Maandag Koning  
Boudewijnsatdion

10u tot 11u gratis

Zumba NOH Maandag Zwembad van NOH 
Lombartsijdestraat 
120 - 1120 Brussel

11u tot 12u 1 x  

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

NEW Tango Dinsdag S Punt Jubelpark 11u tot 12u gratis

Aquagym 
Centrum

Dinsdag Zwembad Centrum
Reebokstraat 28
1000 Brussel

15u40 tot 
16u40

Inkom  
zwembad +  
1 x  

Start to run Maandag Koning  
Boudewijnsatdion

10u tot 11u gratis

NEW  
Latin'Dance

Woensdag S Punt Van Artevelde 11u tot 12u gratis

Aquagym 
Laken 

Donderdag Zwembad van Laken
Kerkeveldstraat 
73/89
1020 Brussel

10u20 tot 
11u40 Inkom  

zwembad +  
1 x  11u40 tot 

13u
Vrijdag

Pilates Donderdag S Punt Van Artevelde 11u tot 12u gratis

Zumba 50aire Donderdag S Punt Jubelpark 11u tot 12u 1 x  

Petanque Vrijdag Léo Pétanque
Dikke Lindelaan
1020 Brussel

10u tot 12u 3€ ter plaats  
(1 soft  
inbegrepen)

Yoga Fusion Vrijdag S Punt Lips 11u tot 12u 1 x  

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

Storten op BE29 0910 1798 7364 :
Mededeling voor Brusselaars CSK_BXL_25
Mededeling voor niet-Brusselaars CSK_NBXL_35

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 
goedkoper! 

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.
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BEWEGEN-REIZEN

BEZOEK AAN HET EURO SPACE CENTER 
EN DE SCHAAPSKOOI VAN ACREMONT 

Dinsdag 27 maart om 8u

We vertrekken richting het Euro Space Center in de provincie Luxem-
burg. Een fascinerende wereld die u de mijlpalen in de ruimtevaart 
laat beleven. Training van astronauten, innovaties, technologie, astro-
nomie,... In het gezelschap van twee gidsen verkent u de verschillende 
themazalen. U stapt aan boord van het Internationaal Ruimtestation en 
de Amerikaanse Spaceshuttle. Enkelen onder u krijgen een exclusieve 
demonstratie van de apparatuur waarmee de astronauten trainen. 

Daarna gaat het richting Acremont, een deelgemeente van Bertrix op het 
hoogplateau van de Lesse. In een schaapskooi maakt u kennis met een 
echtpaar dat als een van de weinigen melkschapen kweekt in België. Rond 
13 uur maken we het gezellig met een raclette op basis van schapenmelk 
en gerookt lamsvlees. Tijdens het bezoek aan de boerderij vertellen de 
uitbaters hun verhaal. Ze delen hun liefde voor het kweken van melkscha-
pen, en in hun winkeltje kan u heel wat streekproducten kopen. 

BEWEGEN-REIZEN

EEN DAGJE TURNHOUT 

Donderdag 19 april om 8u30

In de loop van die dag brengen we een bezoek aan het Nationaal Museum 
van de Speelkaart. De vroegere drukkerij werd ingericht als museum, 
zodat bezoekers kunnen zien hoe speelkaarten worden gemaakt. Het 
bedrijf richt zich vooral op de export en levert aan de grootste casino’s 
in Las Vegas. 

Neem zeker ook een kijkje in het Meduceum, het Medisch Edu-
catief Centrum van dokter Janssen, die aan het hoofd stond 
van de Belgische farmaciereus. Daar wordt u uitgelegd 
hoe geneesmiddelen werken voor mensen en dieren. 
De lunch omvat: aperitief, dagsoep, kipfilet met 
kroketten, dame blanche en 2 drankjes naar keuze. 
Tot slot genieten we van een Corsendonk-biertje, 
aangeboden door de Dienst Toerisme van Turnhout. 

Vertrek om 8u van Emiel Bockstaelplein te 1020 Brussel  
(terug rond 18u)

Brusselaars 33,10 € en niet-Brusselaars 38,10€ 
(rondleiding van Euro Space Center, maaltijd in de  
schaapskooi / met frisdrank, koffie en dessert + bezoek) 
Na inschrijving, storten op rekeningnummer  
BE05 0910 2141 2575 met mededeling “naam + voornaam + 
LUX_BXL_33,10” of “naam + voornaam + LUX_NBXL_ 38,10”

Inschrijving vanaf 5 maart (Beperkt aantal plaatsen)

Vertrek om 8u30 van Emiel Bockstaelplein 
te 1020 Brussel (terug rond 18u30)

Brusselaars 36€ en niet-Brusselaars 41€  
(2 rondleidingen + inkom musea - maaltijd)
Na inschrijving, storten op rekeningnummer  
BE05 0910 2141 2575 met mededeling  
“naam + voornaam + Turnhout _BXL_36” of  
“naam + voornaam + Turnhout _NBXL_ 41”

Inschrijving vanaf 5 maart (Beperkt aantal plaatsen)
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HET RAAD VAN SENIOR HELP

U HOEFT NIET IN ÉÉN RUK OP TE STAAN  
OF UIT BED TE SPRINGEN 

Integendeel! Wanneer u slaapt, ligt u languit en is uw bloed 
op een andere manier over uw hele lichaam verdeeld. 
Zijn uw benen opgezwollen als u gaat slapen? Terwijl u 
slaapt, zullen ze ontzwellen. Ook uw bloeddruk verandert. 
Als u te plots opstaat, bestaat het gevaar dat er niet vol-
doende bloed naar uw hersenen stroomt. U riskeert een 
bloeddrukval, waardoor u misschien wel valt! Te snel van 
een horizontale naar een verticale positie overschakelen, 
is bovendien schadelijk voor uw rug. 

We geven u graag enkele tips om niet ‘met het verkeerde 
been uit bed te stappen’! Sta in 3 stappen op:

  Blijf nog dertig (30) seconden liggen als u wakker wordt. 
  Ga daarna op de rand van het bed zitten: rol op uw zij 
en zet uw voeten op de grond terwijl u tegelijk op uw 
armen steunt (zo overbelast u uw rugspieren niet). Wacht 
opnieuw 30 seconden. 
  Sta langzaam op en wacht nog enkele seconden vóór 
u begint te stappen.

Sta met de glimlach op! 

595858

BEWEGEN-REIZEN

“PORNOCRATÈS DANS TOUS SES ÉTATS” 

Vrijdag 13 avril à 9h30 

We nemen u mee naar een tentoonstelling gewijd aan 
Félicien Rops en Pornokratès. Na onze treinrit komen 

we om 11.20 uur in Namen aan. Het bezoek start om 
13.30 uur.

De ‘ster’ van het museum staat centraal in een 
tentoonstelling-dossier dat het bekende werk 
van Rops belicht. Het gaat om een van de 
‘schatten’ van de Federatie Wallonië-Brussel. 
Om het creatief proces te illustreren, wor-
den verschillende versies van de tekening 
getoond. De 22 variaties in kleur die Albert 
Bertrand van de gravure maakte, werden 
naar aanleiding van de tentoonstelling ge-
restaureerd en verfijnd. Naast de beroemde 

Dame met het varken zijn werken van he-
dendaagse kunstenaars te zien, samen met 

thematische filmpjes en gesprekken.

Afspraak om 9u30 voor de info stand van het Zuidstation,  
(vertrek met de trein om 9u58 en terug van Namen om 16u15)

6€ (rondleiding) - De reis is op uw kosten - Na inschrijving, 
storten op rekeningnummer BE05 0910 2141 2575  
met mededeling “naam + voornaam + ROPS_6” 



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


