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Beste vrienden,

De eerste weken na de zomervakantie zaten vol 
verrassingen en evenementen. De Olympiade, het Bal 
van de Senioren en heel wat activiteiten in de S Punten: 
altijd weer waren we blij elkaar te zien en brachten we goed-
gehumeurd aangename momenten met elkaar door.

In oktober kunnen we tot onze grote vreugde het nieuwe S Punt Neder  
inhuldigen. Het verheugt ons dat we u vanaf 5 november in de gloednieuwe 
lokalen kunnen ontvangen. In deze nieuwe ruimte kunt u in uw eigen wijk 
de digitale wereld verkennen. Meermaals per week worden er speciale 
CyberStart-sessies georganiseerd. Het personeel en de vrijwilligers van de 
Dienst Senioren helpen u dan bij het gebruik van informaticamateriaal. 
Daarnaast kunt u in de multimediazaal terecht.

De naderende feestdagen gaan vaak hand in hand met delen en solidariteit. 
De Dienst Senioren biedt u dan ook de gelegenheid om op vrijdag 20 de-
cember in een van de Senior Friendly-restaurants samen het jaareinde te 
vieren met een heerlijke maaltijd. 

 Bij het einde van het jaar maak ik graag van de gelegenheid gebruik om 
een welgemeend DANK JE te richten aan alle vrijwilligers van de Dienst 
Senioren. Aan iedereen die zich in de loop van het jaar inzette door een 
activiteit of een excursie aan te bieden of door aan een evenement deel te 
nemen, wil ik laten weten dat de stad Brussel trots is op de solidaire, geën-
gageerde inwoners op wie ze kan rekenen. De Dienst Senioren wil u dan 
ook bedanken met een feestmaaltijd ter gelegenheid van de internationale 
dag van het vrijwilligerswerk, op 5 december in het S Punt Lips.

Ten slotte wordt in december ook een nieuwe seniorenadviesraad samen-
gesteld. Als u actief wilt deelnemen aan het sociale leven in onze mooie stad, 
lees dan aandachtig deze Act’3 en dien voor 15 december uw kandidatuur in. 

 Zoals steeds biedt de Dienst Senioren een reeks activiteiten aan, waarbij 
voor elk wat wils zit. Meer details ontdekt u in deze Act’3.

Ik wens u allen een fijne eindejaarsperiode toe.

Philippe Close 
Burgemeester van de Stad Brussel
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ADRESSEN
De Dienst Senioren verwelkomt u op 7 plaatsen:
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TOT UW DIENST

5

WERKEN IN S PUNT ROTONDE 58

Eind september sloot ons ronde S Punt zijn deuren. Er zullen im-
mers dakwerken worden uitgevoerd. Maar geen paniek: de originele 
schoonheid blijft behouden en na de werken zullen we u nog beter 
kunnen ontvangen.

Om de door onze ongeëvenaarde vrijwilligers voorgestelde pro-
grammering niet te veel te verstoren, worden de in dit punt geplande 
activiteiten grotendeels verplaatst naar het S Punt Leopold en uit-
zonderlijk naar andere S Punten. Alle informatie daarover vindt u op 
de pagina’s ‘Het beweegt in de S Punten’.

We hopen u vanaf volgend jaar weer in Rotonde 58  
te kunnen ontvangen.
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INSCHRIJVINGSPROCEDURE 

GRATIS ACTIVITEITEN?

Na ontvangst van Act’3 kunt u zich inschrijven per e-mail,  
telefoon of door langs te gaan bij een van onze S Punten

BETALENDE ACTIVITEITEN?

1  Vóór 4 november kunt u een e-mail sturen. E-mails worden 
vanaf de inschrijvingsdatum in chronologische volgorde 
beantwoord. 

2  Vanaf 4 november om 10 uur kunt u telefonisch inschrijven  
op het nummer 02/274 13 00.

3  U kunt u ook ter plaatse inschrijven en met Bancontact  
of contant (gepast geld) betalen in S Punt Van Artevelde,  
op de startdatum van de inschrijvingen vanaf 10 uur  
en nadien van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16 uur.

4  U kunt zich inschrijven voor zoveel activiteiten als u maar wilt.  
Wij noteren uw gegevens, samen met de datum van uw 
aanvraag tot inschrijving.

5  Vanaf uw inschrijving hebt u 7 KALENDERDAGEN de tijd  
om te betalen, via een overschrijving met homebanking,  
met Bancontact of contant in S Punt Van Artevelde.

6  Door de betaling van uw activiteit binnen 7 dagen wordt 
 uw inschrijving bevestigd. LET OP: geen geld overschrijven 
voordat u een bevestiging van uw inschrijving hebt ontvangen!

7  Als u meerdere activiteiten met een overschrijving wilt betalen, 
moet u een overschrijving per activiteit verrichten.  
Controleer of u het juiste rekeningnummer gebruikt.  
Vermeld de vereiste informatie in de mededeling bij  
de overschrijving. U vindt die informatie onderaan de pagina  
bij elke betalende activiteit die vermeld staat in deze Act’3.
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   Brusselaar (BXL) of niet-Brusselaar (NIET-BXL)
  Inwoner van de Stad? Gepensioneerde van de Stad Brussel? 

Vrijwilliger bij onze dienst? 
 BXL: Activiteitenkaart + informaticakaart: € 20 / Sportkaart: € 25 
 Geen van de drie? 
  NIET-BXL: Activiteitenkaart + informaticakaart:  

€ 30 / Sportkaart: € 35

 IK +1
  U kunt altijd een tweede persoon inschrijven op voorwaarde dat 

u over alle contactgegevens beschikt én dit vermeldt  
bij de overschrijving.

 Twee REKENINGNUMMERS 
 Voor de activiteiten-, sport- en informaticakaarten 
 BE29 0910 1798 7364
  Mededeling: NAAM Voornaam REF (CAK_BXL_20 of  

CAK_NBXL_30 of CSK_BXL_25 of CSK_NBXL_35)
 Voor de uitstappen: BE05 0910 2141 2575
  Mededeling: NAAM + Voornaam + REF  

(Plaats uitstap_BXL_tarief of Plaats uitstap_NBXL_tarief)

U bent meerderjarig en neemt op eigen verantwoordelijkheid deel aan onze 
activiteiten. Terugbetalingen in geval van afwezigheid gebeuren uitsluitend 
op basis van ontvankelijke bewijsstukken en in functie van de afspraken met 
onze partners.

Uit respect voor de mensen op de wachtlijst en voor onze organiserende 
partners vragen wij u de Dienst Senioren te informeren als u niet kunt deelne-
men aan een gratis of betalende activiteit waarvoor u bent ingeschreven.

Een lid van het team  
Senior Help vergezelt u  

inter G

Personen met beperkte mobiliteit 

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

Visiocom

Info en inschrijving   

Voor alle leeftijden

Plaats

PICTOGRAMMEN EN 
LEGENDA

7

AANDACHT

7

Prijs
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AVS

SAMENSTELLING VAN EEN NIEUWE  
ADVIESRAAD VOOR SENIOREN

Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Brussel wil 
de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 
gemeentelijke seniorenadviesraden van 27 juli 2017 uitvoeren. In het 
kader hiervan vraagt de gemeenteraad het college om een oproep 
tot kandidaten te doen voor de periode 2019-2024, overeenkomstig 
de bepalingen betreffende de samenstelling van de gemeentelijke 
seniorenadviesraden.

8



99

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

Zin om u kandidaat te stellen? U kunt tot 15 december uw 
dossier indienen, zodat de Dienst Senioren het kan voorleggen 
aan de gemeenteraad. Die benoemt alle effectieve leden en 
plaatsvervangers op basis van een gemotiveerde beslissing. 
Meer info op de website www.brussel.be

De seniorenadviesraad in het kort:

●  Niet meer dan 15 leden (5 individuele leden en minstens  
4 leden uit organisaties die werken rond seniorenbeleid).

●  Elk lid moet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister  
van de gemeente en minstens 60 jaar oud zijn. 

●  Naleving van de verhouding inzake vertegenwoordiging  
per taalrol binnen de gemeenteraad. 

●  Maximaal 2/3 personen van hetzelfde geslacht.

●  Evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende wijken  
in de Stad Brussel.
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VOOR ALLE LEEFTIJDEN

EXPLORATION DU MONDE

De vzw Exploration du Monde (‘Verkenning van de wereld’)wil men-
sen stimuleren om de wereld te verkennen en te ontdekken. Ze wil 
culturen, volkeren, de geschiedenis en de geografie van streken en 
landen over de hele wereld promoten door voor iedereen begrijpe-
lijke documentaires te vertonen.

In samenwerking met de Dienst Senioren biedt Exploration du 
Monde u een abonnement 2019-2020 aan een voorkeurtarief aan 
op vertoon van deze pagina uit Act’3.

OP HET PROGRAMMA:

“IJSLAND, mee met de wind”  
van Eric Lorang

Vrijdag 8 november om 14.30 uur en 20.15 uur /  
zaterdag 16 november om 16 uur

Een lange wandeling door IJsland: aswoestijnen gekleurd met 
fluorescerende groene mossen, zwarte zandstranden, gletsjers, 
winderige eilanden, fjorden en weiden, kliffen en zeevogelkolonies ... 

Van eindeloze zomerdagen tot schemering in de winter: deze film 
nodigt uit tot een grondige verkenning van IJsland en de IJslanders.
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“MEXICO, levendig hart  
van Amerika”  
van Julie Corbeil

Zaterdag 14 december  
om 16 uur /  
vrijdag 8 november  
om 14.30 en 20.15 uur 

De bloeiende, gastrono-
mische en moderne stad 
Mexico is een fascinerend 
stedelijk avontuur, gekleurd 
door zijn pre-Spaanse roots. 
Ontdek een dichtbevolkte 
hoofdstad met meer dan 
22 miljoen inwoners, die al 
bijna 600 jaar straalt door 
een rijke culturele mix. 

Abonnementen verkrijgbaar bij de ticketbalie  
van het Paleis voor Schone Kunsten 
Ravensteinstraat 18, 1000 Brussel
Dinsdag tot vrijdag van 11 tot 19 uur

Tickets vlak voor de voorstelling 
€ 9 in plaats van € 15  
(op vertoon van deze pagina uit Act’3)

02/507 82 00
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EVENEMENT

HAPPY + KE HALLOWEEN !

Donderdag 31 oktober  
van 16 tot 21 uur

Heks, mummie, zombie, vam-
pier of pompoen… vier met 

vrienden of familie het grie-
zeligste feest van het jaar!

S Punt Lips wordt hele-
maal in het thema inge-
kleed. Wie verkleed komt, 
mag gratis binnen.

Ideeën voor muziek of lek-
kers? Laat het ons weten 

en zorg zo mee voor een 
onvergetelijke ervaring!

S Punt Lips,  
Gravin van Vlaanderenstraat 4, 1020 Brussel

2 x  of 3€ (toegang + welkomstdrankje) 
Activiteitenkaart: BE29 0910 1798 7364 met de mededeling 
“NAAM + Voornaam + REF CAK_BXL_20 of CAK_NBXL_30” 

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

VRIJWILLIGERSFEEST VAN DE DIENST SENIOREN

Donderdag 5 december van 11.30 tot 16 uur

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrijwilliger biedt de 
Dienst Senioren al zijn vrijwilligers een feestmaaltijd aan. Niet alleen 
om hen te bedanken voor hun kostbare hulp, maar ook om hun de 
gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en bij een drankje met 
elkaar te kunnen praten. 

Werkt u regelmatig of af en toe als vrijwilliger bij onze dienst? Of u ons 
nu helpt bij het onthaal van de senioren in onze S Punten, bij het aan-
bieden van activiteiten, bij uitstappen, bij lezingen, bij de omkadering 
van evenementen zoals de Olympiade of bij het verzenden van Act’3… 
van ganser harte… BEDANKT!

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

S Punt Lips,  
Gravin van Vlaanderenstraat 4, 1020 Brussel

Inschrijving vanaf ontvangst Act’3  
Uitsluitend voor de vrijwilligers van de Dienst Senioren 
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EVENEMENT

EINDEJAARSDINER

Vrijdag 20 december om 11.45 uur

Dit jaar stelt de Dienst Senioren u voor om samen het eindejaar te vieren 
in een van de Senior Friendly-restaurants in Neder-Over-Heembeek. 
Zij bieden u een viergangenmenu aan:

 

Cava of fruitsap
~

Carpaccio van zalm en  
sint-jakobsvruchten met limoen,  

gepocheerde renetappels
~

Hertenfilet met poivradesaus,  
aardappelgratin en groentefrivoliteit

of
Kabeljauwhaasje,  

gekonfijte prei en mousselinesaus
~

Fijnproeversdessert

Dranken naar believen  
tot aan de koffie

 

Dit privéfeest vindt plaats in de zaal boven, die u via een trap bereikt.

Voor wie niet op eigen kracht in het restaurant geraakt, zorgen wij 
uitzonderlijk voor een bus, die om 11 uur aan het Emile Bockstaelplein 
vertrekt.

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, kunnen alleen personen 
die zich vooraf hebben ingeschreven van deze bus gebruikmaken.
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Dienst Senioren - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be

Restoduc,  
Sint-Lendriksborre 5, 1120 Brussel

36 €. Na inschrijving stort u uw bijdrage  
op rekening BE05 0910 2141 2575 met  
de mededeling “NAAM+Voornaam+resto_36” 

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

HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN

LOUIZA
S PUNT LOUIZA,  
Louizalaan 240, 1000 Brussel - Van dinsdag tot donderdag 
van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

CYBERSTART:  
DIGIWERELD VOOR BEGINNERS  Gratis

Elke woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

Hebt u een mooie tablet cadeau gekregen maar weet u 
niet hoe u die moet gebruiken? Wilt u een e-mailadres 
of een Facebook-account aanmaken, maar weet u niet 
waar u moet beginnen?

Ons team en onze vrijwilligers helpen u op donderdagmiddag 
graag op weg in de digitale wereld. Breng uw tablet, smartphone 
of laptop mee en zij zullen u stap voor stap vertrouwd maken 
met het gebruik ervan. Wie al zelfstandig aan de slag kan of wie 

zelf geen computer heeft, kan in onze multimediaruimte 
e-mails versturen of administratie afhandelen.

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen 
aan de groeiende vraag om te kunnen 

deelnemen aan Cyberstart en om 
een kwaliteitsvolle dienstverlening 
te kunnen bieden, vragen wij u om 
elke week opnieuw in te schrijven 
voor deze activiteit.

MADELEINE

IOLA

SALLUM
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CYBERFREE: U KUNT TERECHT  
IN DE COMPUTERRUIMTE Gratis

Elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur

De computerruimte van het S Punt Louiza staat voortaan elke dinsdag-
namiddag tot uw beschikking, zodat u er uw e-mails kunt bekijken of 
uw administratie afhandelen. Om ervoor te zorgen dat er zeker een 
computer beschikbaar is, vragen wij u om vooraf in te schrijven. Wilt 
u gebruik maken van Cyberfree, dan moet u over de nodige basisken-
nis van informatica beschikken. Aarzel niet om bij de inschrijving meer 
informatie te vragen aan de Dienst Senioren. Wie is ingeschreven, krijgt 
voorrang op personen die zich niet inschreven. 

NEW

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

LOUIZA
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LOUIZA

DE MIDDAGDOCUMENTAIRES VAN LOUIZA Gratis

Twee keer per maand nodigen wij u 
uit om een documentaire te ko-
men bekijken in S Punt Louiza. 
Technologie, samenleving, 
geschiedenis of weten-
schap: elke documentaire 
zet aan tot nadenken. 
Achteraf kunt u napra-
ten bij een kopje koffie.

 
DE KAT 

Donderdag 7 november  
om 13.30 uur 

Herontdek de kat, die in de loop der tijd 
een van de beste vrienden van de mens is 

geworden. Het wilde of mythische dier uit het 
verleden is een spinnende kater of majesteite-
lijke zwerver geworden. Katten van alle rassen 
weten de mens vandaag te verleiden of te 
verrassen. De kat staat voor schoonheid, 

elegantie, levendigheid, onafhankelijkheid 
en mysterie. De vraag is echter of we 

er echt in geslaagd zijn haar tam 
te maken? (52 min)

OP ZOEK NAAR HET EEUWIGE LEVEN 

Donderdag 21 november om 13.30 uur 

Bestaat de fontein van de eeuwige jeugd echt? In deze documentaire 
komt het meest vooruitstrevende wetenschappelijke onderzoek aan 
bod, zoals de ongelooflijke geschiedenis van Brooke Greenberg, een 
meisje van 17 met het lichaam en de geest van een zuigeling. Haar 
ouders en artsen geloven dat ze een geschenk van de goden is dat 
meer licht zal werpen op de geheimen van het verouderingsproces… 
werkelijkheid of bijgeloof? (51 min)
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LOUIZA

DE BERENFLUISTERAAR 

Donderdag 12 december om 13.30 uur 

De beer is een van de gevaarlijkste diersoorten die er bestaan… We 
dompelen ons samen met Frederic, een berentemmer, onder in zijn 
wereld. (31 min)

SINT-PETERSBURG, DE TSARENSTAD 

Donderdag 19 december om 13.30 uur

De vroegere hoofdstad van het Russische keizerrijk, die door Peter de 
Grote op een moeras werd gebouwd, wordt weleens vergeleken met 
Venetië, niet alleen door zijn kanalen, maar ook door zijn onbeschrijfelijke 
culturele en architecturale rijkdom. We volgens Pierre Brouwers met 
zijn camera door een van de mooiste steden van Europa en ontdekken 
de Hermitage, de zomertuin en heel wat andere plaatsen die tot de 
verbeelding spreken. Naast die grote klassiekers toont de documentaire 
ons echter ook de magie van de eindeloze nachten en dompelt ze ons 
onder in de alternatieve cultuur, bijvoorbeeld door ons via luchtbeelden 
de adembenemendste facetten van de stad te tonen. (51 min)
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HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN 

NAAIWORKSHOP Gratis

Maandag 25 november en  
9 december van 14 tot 16 uur

Breng uw favoriete trui, broek of rok mee 
als die een opknapbeurt kunnen gebrui-
ken. Micheline toont met plezier hoe u 
moet omgaan met naald en draad, hoe u 
een wollen sjaal kunt breien en hoe haken 
in zijn werk gaat.

BUURTPENSIOEN “CENTRUM” Gratis

Elke donderdag van 14 tot 16 uur 

Staat het burennetwerk Buurtpensioen voor u klaar. 
Wilt u een handje toesteken of zoekt u zelf een helpende hand? 
Bel Martine op 0490/493 920

VAN STRESS NAAR RUST! Gratis

Donderdag 7, 21 november en 12 december van 10.30 tot 12.30 uur

Hoe kan iemand met de ziekte van Parkinson zijn stress naar kalmte 
omzetten dankzij ontspannende hypnose? Corinne biedt u de gele-
genheid om samen te zijn, te praten, open te staan voor belevingen en 
in alle vertrouwen langzaamaan te ontspannen. Deze sessies vallen 
onder het Welkom-project. Informatie en (verplichte) inschrijving 
bij begeleidster Corinne Hanon: 02/505 46 76

VAN ARTEVELDE
S PUNT VAN ARTEVELDE,  
Arteveldestraat 129, 1000 Brussel
Alle dagen open van 8.30 tot 16 uur

MARTINE

NEW

MICHELINE
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VAN ARTEVELDE 

CREATIEVE WORKSHOPS Gratis

Adventskalender 

Dinsdag 5 november om 14 uur

Wat een plezier om telkens weer een kleine verrassing of een citaat 
te vinden in deze kalender, die op iedereen grote indruk maakt, zeker 
als hij zelfgemaakt is! Tessa helpt u om uw eigen, unieke kalender te 
maken met wc-rolletjes. 

Kerstbal

Dinsdag 10 december om 14 uur

Kerstmis staat voor de deur en dus doet Tessa een beroep op uw cre-
ativiteit om een van de mooiste stukken voor de kerstboom te maken. 
Kom zeker langs voor een gezellig moment voor de eindejaarsfeesten, 
waarbij u uw talent de vrije loop kunt laten.
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HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN 

CYBERCLUB Gratis

Elke donderdag van 13.30 tot 16 uur

U kunt vrij gebruikmaken van het computerlokaal om uw e-mails te 
lezen, brieven te schrijven, administratieve zaken te regelen… U wordt 
begeleid door Yasmine of Jennifer die u graag verder helpen met al 
uw vragen. 

GEZELSCHAPSSPELLETJES Gratis

Elke vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur

Zin om te spelen? Wij ook! Schaken, dammen, kaarten en andere ge-
zelschapsspelletjes staan de hele middag tot uw beschikking. Alleen 
of op zoek naar een ruimte waar u samen met vrienden kunt spelen? 
Stap gerust binnen.

DANSEN VOOR  
SENIOREN Gratis

Vrijdag 8, 22 november en  
6 december van 14 tot 16 uur

Onze nieuwe vrijwilliger Serge nodigt 
u uit om één middag lang enkele 
dansen uit de hele wereld te leren. 
Iedereen danst in een rij en volgt de 
begeleider. Een partner is niet nodig, 
alleen heel veel zin om u te amuseren! 

LIPS
S PUNT LIPS,  
Gravin van Vlaanderenstraat 4, 1020 Brussel
De eerste 2 woensdagen van de maand en  
elke donderdag en vrijdag van 8.30 tot 16 uur

SERGE
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LIPS  

HANDVERZORGING 4 x  of 5€

Donderdag 14 november van 13.30 tot 15.30 uur,  
uitsluitend op afspraak

Yasmine stelt u voor om uw handen een stralend nieuwe jeugd te 
geven met een supersnelle verzorging en een laagje nagellak. Een 
mooie gelegenheid om al uw vragen te stellen en in een gezellige 
sfeer schoonheidstips uit te wisselen.

WORKSHOP GELAATSVERZORGING  
4 x  of 5€

Vrijdag 22 november om 14 uur

Wilt u uw huid verzorgen? Ja, 
maar huidverzorging is zo duur 
en hoe weet ik wat goed is voor 
mijn huid? Yasmine leert u zelf 
een scrub en masker maken, 
aangepast aan uw huidtype. 
En allemaal met natuurlijke 
ingrediënten! Neem deel aan 
onze workshop en maak uw 
eigen verzorgingsproducten!

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

Activiteitenkaart:  
BE29 0910 1798 7364  
met de mededeling  
“NAAM + Voornaam + REF CAK_
BXL_20 of CAK_NBXL_30” 
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HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN 

BUURTPENSIOEN “LAKEN-LEOPOLD” Gratis

Elke dinsdag van 14 tot 16 uur 

Elke dinsdag van 14 tot 16 uur staat het burennetwerk Buurtpensioen 
voor u klaar. Wilt u een handje toesteken of zoekt u zelf een 

helpende hand? Neem contact op met Eliane, vrijwillige 
coördinatrice, op het nummer 0490/494.805

INITIATIE IMPROVISATIE  
VOOR SENIOREN Gratis

Maandag 4, 18 november en  
2, 9, 16 december van 13 tot 16 uur

Aan de hand van waargebeurde of denkbeeldige 
situaties en via een rollenspel helpt Eliane u om al het 

creatieve potentieel dat in u schuilt aan te boren. Er is geen 
toneelervaring vereist, u moet alleen veel zin hebben om 

u samen met anderen te amuseren. Ideaal om uw geheugen 
te trainen en zelfvertrouwen op te doen. Voordat de cursus begint, 

ontmoeten de deelnemers elkaar bij de lunch (potluck).

BREIWORKSHOP Gratis

Donderdag 7 november en  
5 december om 14 uur

Zin om uw eigen sjaal of bandana te maken? 
Neem wol van uw keuze en uw breinaalden 
mee en Marie-Paule zal u graag tips en trucs 
tonen en advies geven voor andere breiplannen.

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

ELIANE

ELIANE
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LEOPOLD 

GILBERTE
OP VAKANTIE MET GILBERTE Gratis

Vrijdag 8 november van 14 tot 16 uur

De Lyonees
Lyon ligt in het zuidoosten van Frankrijk, aan de samenvloeiing van de 
Rhône en de Saône. De stad dankte haar economische voorspoed aan 
de zijde-industrie en later aan de opkomst van de textielindustrie, de 
chemische industrie en recenter aan de beeldindustrie. Vandaag kan de 
stad prat gaan op een omvangrijk architecturaal patrimonium, van de 
Romeinse periode tot nu. Daaronder ook monumenten uit de renaissan-
ce, waaronder de wijken van Vieux Lyon, de heuvel van Fourvière, het 
Presqu’île en de hellingen van La Croix Rousse. We bezoeken het kasteel 
van Fléchères, worden ontvangen in een wijngaard in de Beaujolais 
en genieten van een maaltijd in het afgelegen, maar betoverende en 
charmante dorpje Saint-Germain-au-Mont-d’Or. We bezoeken Pérouse, 
een middeleeuwse stad en wonen een voorstelling van ‘Guignol’ bij….
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NOVEMBER 2019
Datum Uur Activiteit Plaats Pag. €

Do 31/10 10 - 16u Happy+Ke Halloween Lips 12 2  /3€

Ma 4 13u Inschrijvingen per telefoon of persoonlijk Van Artevelde 2

Ma 4 13.30u Initiatie improvisatie (datums zie p 24) Eliane Leopold 24

Di 5 13.30u NEW Cyberfree Louiza 17

Di 5 14u NEW Cyberstart (elke dinsdag en donderdag) 
Carine, Etienne

Neder 36

Di 5 14u Creatief workshop  - Adventkalender Van Artevelde 21

Di 5 14u Buurtpensioen (elke dinsdag) Eliane Leopold 24

Di 5 12u SeniorCiné Marion, Myriam, Jean-Louis Cinema Aventure 43 5 €

Wo 6 13.30u Artistieke workshops (elke woensdag) Jubelpark 38

Wo 6 13.30u NEW Cyberfree Neder 37

Wo 6 13.30u Cyberstart (elke woensdag)  
Madeleine, Iola, Etienne

Louiza 16

Do 7 13.30u "De cat" Louiza 18

Do 7 14u Cyberclub (elke donderdag) Lips 22

Do 7 14u Buurtpensioen (elke donderdag) Martine Van Artevelde 20

Do 7 13.30u Breien Leopold 24

Vr 8 14u Gezelschapsspelletjes (elke vrijdag) Lips 22

Vr 8 14u Op vakantie met Gilberte -  Lyon Leopold 25

Vr 8 14.30u NEW Danse Seniors (datum zie p 22) Serge Lips 22

Za 9 14u Brussel en stoemelings - Atomium Louise Het Goudblommeke 
in Papier

44 19 €

Wo 13 13.30u Meezingnamiddag OKRA Leopold 28

Do 14 13u Handverzorging Lips 23 4  / 5€

Do 14 8u Kenninsdonderdagen PCS Léopold Leopold 29

Di 19 14u Spa Bockstael 49 18-23€

Wo 20 13.30u Alzheimer café Leopold 29

Do 21 13.30u "Op zoek naar het eeuwige leven" Louiza 18

Vr 22 14u Handverzorging Leopold 30 4  / 5€

Vr 22 13u Gelaatsverzorging Lips 23 4  / 5€

Ma 25 14u Juwelen maken Marie-Colette Leopold 30  2  /3€

Ma 25 15u Naaien  Micheline Van Artevelde 20

Ma 25 8u Bruegel in zwart-wit Anne Bibliothèque Royale 45 14 €

Di 26 14u Tongeren - Petits Débrouillards Loxum 50 44-55€

Di 26 14u Wandeling in het land van Mandela Willy Jubelpark 39

Wo 27 14u Vieruurtje van Leo Leopold 32  2  /3€

Wo 27 14.30u Après-midi musical Eliliane, Jean-Paul Leopold 31

Wo 27 14u Gospelkoor Jubelpark 38

Do 28 14h Discussiegroep Pierrette Leopold 32

AGENDA
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  Activiteiten S Punten
  Activiteiten van de Dienst Senioren buiten S Punten 
  Partners en Events
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DECEMBER 2019
Datum Uur Activiteit Plaats Pag. €

Ma 2 13u Initiatie improvisatie (datums zie p 24) Eliane Leopold 24

Di 3 8u Bruges Bockstael 51 5-10€

Di 3 13.30u NEW Cyberfree Louiza 17

Di 3 13.30u NEW Cyberstart (elke dinsdag en donderdag) 
Carine, Etienne

Neder 36

Di 3 14u Buurtpensioen (elke dinsdag) Eliane Leopold 24

Di 3 14u SeniorCiné Marion, Myriam, Jean-Louis Cinema Aventure 43 5 €

Wo 4 12u Artistike workshops (elke woensdag) Jubelpark 38

Wo 4 13.30u NEW Cyberfree Neder 37

Wo 4 13.30u Cyberstart (elke woensdag)  
Madeleine, Iola, Sallum

Louiza 16

Wo 4 14u Vieruurtje van Leo Leopold 32  2  /3€

Do 5 11.30u Vrijwilligersfeest Lips 13

Do 5 13.30u Cyberclub (elke donderdag) Lips 22

Do 5 14u Buurtpensioen (elke donderdag) Martine Van Artevelde 20

Do 5 14u Breien Leopold 24

Vr 6 13.30u Gezelschapsspelletjes (elke vrijdag) Lips 22

Vr 6 14u NEW Dansen voor senioren Serge Lips 22

Ma 9 13u Juwelen maken  (datums zie p 30) Marie-Colette Leopold 30  2  /3€

Ma 9 13.30u Handverzorging Leopold 20

Ma 9 14u Naaien Micheline Van Artevelde 30 4  / 5€

Di 10 14u Creatief workshop  - Kerstbal Van Artevelde 21

Di 10 14u Kleine pijntjes en grote schrik Myriam Jubelpark 40

Wo 11 14u Improvisatietheater Eliane Jubelpark 41

Wo 11 14u Cinéma Léopold: Des hommes  
et des dieux   OKRA

Leopold 33

Do 12 13u Kenninsdonderdagen  PCS Léopold Leopold 34

Do 12 13.30u "De berenfluisteraar" Louiza 19

Vr 13 14u Op vakantie met Gilberte - Parijs Leopold 34

Vr 13 14u De Galicische doedelzak   Jubelpark 42

Za 14 14.30u Revue - Atomium Louise Théâtre des Galeries 46 24 €

Wo 18 14u Alzheimer café Leopold 29

Wo 18 14.30u Gospelkoor Jubelpark 38

Do 19 13.30u "Sint Petersbourg" Louiza 19

Do 19 14u Discussiegroep Pierrette Leopold 32

Do 19 14.30u Natuurwandeling Marion Ijzer 46

Vr 20 11.45u Eindejaarsdiner Restoduc 14 36 €

Vr 27 14u Intergenerationeel schildersatelier Marie-Colette Leopold 35  2  /3€

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 
  Partners en Events
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MEEZINGNAMIDDAG Gratis

Woensdag 13 november om 13.30 uur

Ook dit jaar nodigen we accordeonist Raf uit voor een gezellige muzi-
kale namiddag. Vlaamse en Franse hits wisselen elkaar af en iedereen 
heeft de kans om mee te zingen. Smeer je stembanden en kom uit 
volle borst meezingen.

Activiteit georganiseerd in samenwerking met OKRA Laken

Info en inschrijvingen:  
jo.bossuyt@okra.be - 0478/97 02 69

LEOPOLD 
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LEOPOLD

KENNISDONDERDAGEN Gratis

Donderdag 14 november van 13 tot 16uur

Workshop voor het maken van natuurlijke schoonheidsproducten
De kennisdonderdagen zijn bedoeld om handige tips en trucs uit te 
wisselen waar iedereen iets aan heeft. Tijdens deze workshop ontdekt 
u recepten waarmee u zelf goedkoop natuurlijke schoonheidspro-
ducten kunt maken. 

Activiteit georganiseerd in samenwerking met PSC Leopold

ALZHEIMER CAFÉ Gratis

Woensdag 20 november en 18 december van 14 tot 16 uur

Het Alzheimer Café is een dienst voor iedereen die behoefte heeft 
aan een luisterend oor en ondersteuning of zijn ervaringen wil delen. 
Samen bekijken we het dagelijkse leven vanuit een positiever stand-
punt, ondanks de ziekte! 

Activiteit georganiseerd in samenwerking met Alzheimer België

Info en inschrijvingen:  
lorraine@picol.be - 0492/97 85 89
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LEOPOLD  

HANDVERZORGING 4 x  of 5€

Vrijdag 22 november en maandag 9 december  
van 13.30 tot 15.30 uur, uitsluitend op afspraak

Jennifer stelt u voor om uw handen een stralend nieuwe jeugd te 
geven met een supersnelle verzorging en een laagje nagellak. Een 
mooie gelegenheid om al uw vragen te stellen en in een gezellige 
sfeer schoonheidstips uit te wisselen.

JUWELEN MAKEN  
2 x  of 3€

Maandag 25 november  
en 9, 23 december  
van 13 tot 16 uur

Wilt u graag iemand plezier doen 
of voor uzelf een uniek juweel 
maken? Marie-Colette onthult 

alle geheimen van de fimoklei-
techniek. U leert een Braziliaanse 

armband of ander fantasiejuweel 
maken. Op het einde van de les neemt 

u een eigen creatie mee naar huis.

Activiteitenkaart : BE29 0910 1798 7364 met de mededeling 
“NAAM + Voornaam + REF CAK_BXL_20 of CAK_NBXL_30” 

Activiteitenkaart : BE29 0910 1798 7364 met de mededeling 
“NAAM + Voornaam + REF CAK_BXL_20 of CAK_NBXL_30” 

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

     MARIE-
COLETTE
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LEOPOLD  

MUZIEKNAMIDDAG Gratis

Woensdag 27 november om 14 uur

Een hele namiddag lang kunt u in het S Punt luisteren en 
dansen op uw favoriete muziek. Eliane en Jean-Paul staan 
aan de draaitafel en zorgen voor sfeer. Breng zelf uw oude 
cd’s mee en geniet van nostalgische of hilarische momen-
ten… Alles mag!

ELILIANE

JEAN-PAUL
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LEOPOLD  

HET VIERUURTJE VAN LEO / 
VERJAARDAGSFEESTEN  
OP AANVRAAG  
2 x  of 3€

Woensdag 27 november en  
4 december van 14 tot 16 uur

Kom en geniet van een gezellig 
moment met Fatna, smul een 

pannenkoek of ander lekkers en 
maak van de gelegenheid gebruik 

om uw verjaardag te vieren. Waarom 
ook niet?

PIERRETTE
DISCUSSIEGROEP Gratis

Donderdag 28 november en 19 december om 14 uur

Elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen. Iedereen mag zijn me-
ning komen geven over een sociaal thema dat door de deelnemers 
gekozen is. Pierrette leidt het debat in goede banen en zorgt ervoor 
dat iedereen zijn zegje kan doen. Doe mee, het is boeiend! Voorbeel-
den van behandelde onderwerpen: verliefd na je 65ste, acties die de 
planeet kunnen redden, onze kleinkinderen en wij…
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LEOPOLD  

CINEMA LEOPOLD: “DES HOMMES ET DES DIEUX”

Woensdag 11 december om 14 uur

Een klooster hoog in de Maghrebijnse bergen. Acht Franse monniken 
leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Terreur en 
geweld nemen echter de bovenhand in de regio. Ondanks het toe-
nemende gevaar, groeit de vastberadenheid van de monniken om te 
blijven. Als ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, 
reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug 
te keren naar Frankrijk. 

Activiteit georganiseerd in samenwerking met OKRA Laken

Info en inschrijvingen:  
jo.bossuyt@okra.be 
0478/97 02 69

33
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LEOPOLD  

KENNISDONDERDAGEN Gratis

Donderdag 12 december van 13 tot 16 uur

Vrije creatieve workshop
Een namiddag lang creatieve kennis delen: creatief schrijven, 

tekenen, schilderen, uiteenlopende knutseltechnieken. Doe 
mee en deel uw kennis en kunde!

Activiteit georganiseerd in samenwerking  
met PSC Leopold

OP VAKANTIE MET GILBERTE Gratis

Vrijdag 13 december van 14 tot 16 uur

Parijs en de pracht van VERSAILLES
Gilberte biedt u een klassiek zicht op Parijs en Versailles. U ontdekt 
het Trianon, de Hameau van Marie Antoinette en bovenal het muziek-
festival Les Grandes Eaux, waar fonteinen, waterstralen en vijvers tot 
leven komen op de barokmuziek van Lulli. 

Info en inschrijvingen:  
lorraine@picol.be - 0492/97 85 89

GILBERTE
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LEOPOLD  

INTERGENERATIONEEL SCHILDERSATELIER:  
GEMENGDE TECHNIEKEN 2 x  of 3€

Vrijdag 27 december van 14 tot 16 uur

Amusant en creatief: gemengde 
technieken. U hoeft geen op-
leiding tekenen of schilde-
ren te hebben gevolgd. U 
moet alleen zin hebben 
om het een keertje 
te proberen.Diverse 
papiersoorten (zwart, 
grijs, wit of gekleurd, 
fotopapier, tijdschrif-
ten), penselen en 
verf of vetkrijt. We 
scheuren, knippen, 
plakken en schilde-
ren met een verras-
send eindresultaat! 
Deze workshop is 
intergenerationeel. 
Open voor jongeren, 
voor kinderen vergezeld 
door een van hun ouders, 
voor grootouders, vrienden 
of buren.

Info en inschrijvingen:  
lorraine@picol.be - 0492/97 85 89

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

Activiteitenkaart: BE29 0910 1798 7364 met de mededeling 
“NAAM + Voornaam + REF CAK_BXL_20 of CAK_NBXL_30” 

     MARIE-
COLETTE
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HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN 

CYBERSTART:  
DIGIWERELD VOOR BEGINNERS Gratis

Elke dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur

Hebt u een mooie tablet cadeau gekregen maar weet u niet hoe u die 
moet gebruiken? Wilt u een e-mailadres of een Facebook-account aan-

maken, maar weet u niet waar u moet beginnen?

Ons team en onze vrijwilligers helpen 
u op donderdagnamiddag graag op 

weg in de digitale wereld. Breng uw 
tablet, smartphone of laptop mee 

en zij zullen u stap voor stap ver-
trouwd maken met het gebruik 
ervan. Wie al zelfstandig aan 
de slag kan of wie zelf geen 
computer heeft, kan in onze 
multimediaruimte e-mails 
versturen of administratie 
afhandelen.

Om zo goed mogelijk tege-
moet te komen aan de groei-

ende vraag om te kunnen 
deelnemen aan Cyberstart en 

om een kwaliteitsvolle dienst-
verlening te kunnen bieden, 

vragen wij u om elke week opnieuw 
in te schrijven voor deze activiteit.

NEDER
S PUNT Neder,  
Kruisberg 30, 1120 Brussel 
Van dinsdag tot donderdag  
van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

ETIENNE
NEW

CARINE
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NEDER

CYBERFREE: U KUNT TERECHT  
IN DE COMPUTERRUIMTE Gratis

Elke woensdag van 13.30 tot 15.30 uur

NEW

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

De computerruimte van het S Punt Neder staat voortaan elke 
dinsdagnamiddag tot uw beschikking, zodat u er uw e-mails kunt 
bekijken of uw administratie afhandelen. Om ervoor te zorgen dat 
er zeker een computer beschikbaar is, vragen wij u om vooraf in 
te schrijven. Wilt u gebruik maken van Cyberfree, dan moet u over 
de nodige basiskennis informatica beschikken. Aarzel niet om bij de 
inschrijving meer informatie te vragen aan de Dienst Senioren. Wie is 
ingeschreven, krijgt voorrang op personen die zich niet inschreven. 
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HET BEWEEGT IN DE S PUNTEN 

SPELLEN Gratis

Maandag tot vrijdag van 13 tot 16 uur

Zin om een kaartje te leggen, maar geen andere kaarters in zicht? 
Houdt u meer van schaken, dammen of biljarten? In uw S Punt kunt 
u elke namiddag van 13 tot 16 uur met andere liefhebbers komen 
kaarten of spelletjes spelen. 

ARTISTIEKE WORKSHOPS Gratis

Elke woensdag vanaf 12 uur

Martine maakt u wegwijs en begeleidt u bij 
al uw artistieke creaties. Schilderen of teke-
nen, met haar advies zullen uw creaties nog 
mooier worden. Een gelegenheid om in een 
gezellige omgeving andere kunstenaars in 

de dop te ontmoeten. Meer informatie? Neem 
contact met MArtine op 0475/694.351

GOSPELKOOR Gratis

Woensdag 27 november en 18 december van 14.30 tot 16 uur 

De vzw Sound The Trumpet promoot gospel in verschillende vormen 
onder leiding van coach André Massamba. Het koor wil gepassioneerde 
muzikanten en zangers samenbrengen dankzij gospelmuziek. Iedereen 
is welkom. Meer informatie? Neem contact op via www.sttrumpet.com

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

CLAUDE
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JUBELPARK 

WANDELING IN HET LAND VAN MANDELA 

Dinsdag 26 november om 14 uur

Het land van Nelson Mandela was in 1991 vooral bekend als het land 
van de apartheid, maar is vandaag de grootste economische speler van 
Afrika. Het wordt bovendien de regenboognatie genoemd vanwege 
zijn diversiteit op het gebied van culturen, bevolkingsgroepen en talen.

Het land telt heel wat opmerkelijke bezienswaardigheden. We ont-
dekken er enkele. Ontmoet de neushoorn en de krokodil, kijk naar 
Zoeloedansen, ga mee op zoek naar vroegere goudzoekers, bezoek 
Kaap de Goede Hoop, flaneer in Kaapstad ...

WILLY
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KLEINE PIJNTJES EN GROTE SCHRIK 

Dinsdag 10 december om 14 uur

Iedereen heeft wel eens een ongeluk thuis: een snij- of brandwonde, 
een insectenbeet… Maar soms voelen we ons ook onwel of vallen we. 
Paniek is altijd een slechte raadgever en kan de situatie nog verergeren.

Tijdens deze lezing vertelt Myriam u hoe u een kleine wonde of brand-
wonde moet verzorgen, hoe u een bloeding stelpt of een ledemaat 
spalkt… Ze vertelt u ook wat u best doet als u zich onwel of benauwd 
voelt. Ze leert u kortom kleine, maar in heel wat omstandigheden 
ongetwijfeld nuttige handelingen aan.

MYRIAM
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JUBELPARK 

IMPROVISATIETHEATER Gratis

Woensdag 11 december om 14 uur

Eliane, onze ‘improvisatiespecialiste’, maakt al twee jaar deel uit van ons 
vrijwilligersteam en geeft elke maandag een workshop waarin ze het 
creatieve potentieel van onze senioren aanspreekt met rollenspelen 
die gebaseerd zijn op situaties die ze zelf meemaakten of verzonnen.

Het moment is aangebroken om 
het door deze levendige groep 
geboekte resultaat te tonen 
in een aantal vermakelijke 
sketches: Het paradijs 
en de hel, De spiegel, 
Vriendinnen aan de 
lijn, Vakantie in het 
hotel, Kledingboe-
tiek en Marius. Op-
gelet, de kans is 
groot dat u de 
smaak te pak-
ken krijgt en wilt 
inschrijven voor 
de workshop!

ELIANE
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JUBELPARK 

DE GALICISCHE DOEDELZAK Gratis

Vrijdag 13 december om 14 uur

De Galicische doedelzak of gaita gallega is ongetwijfeld het type-
rendste instrument van Galicië (het noordwesten van Spanje). De 
doedelzak, die al sinds de middeleeuwen in Galicië voorkomt, wordt 
vandaag door tienduizenden gaiteiros en gaiteiras bespeeld. 

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

Benoît geeft een verkennende lezing over doedelzakken, met mu-
zikale opluistering.
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seniors@brucity.be
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SAMEN BRUSSELEN! 

SENIORCINÉ

Dinsdag 5 november en 3 december om 14 uur 

Het team van SeniorCiné stelt u voor om samen een recen-
te film te gaan bekijken in bioscoop Aventure. Doorgaans 
kiezen we een Franse film, of een film in Franstalige versie, 
die ‘s namiddags geprogrammeerd staat. Zo heeft iedereen 
de mogelijkheid om op tijd naar huis te gaan. Na de film 
praten we na bij een drankje.

Doet u mee? Stuur een e-mail of sms naar het team en zij 
vertellen u welke film er op het programma staat.

Cinéma “Aventure”,  
Kleerkopersstraat 15, 1000 Brussel

5 € ter plaatse te betalen aan de bioscoop.  
(Inschrijving verplicht om van het voorkeurtarief  
te kunnen genieten).

Deel uw gegevens mee per e-mail of sms aan:
Myriam Jaumain : m.jaumain@proximus.be (0477/79 36 56)
Marion Schuberth : marionschub@gmail.com (0474/76 96 14)
Jean-Louis Van Handenhoven : 0485/79 92 97

MARION

MYRIAM

JEAN-LOUIS
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”Het Goudblommeke in Papier”,  
Cellebroersstraat 55, 1000 Brussel

19€ (vieruurtje + spektakel) Na reservering dient u  
dit bedrag te betalen op rekening BE24 0001 1913 9238  
van Lucienne MOHIN. 

Informatie: Lucienne Mohin 02/260 15 83 of 0478/407 116 
(laat een bericht achter op het antwoordapparaat)

SAMEN BRUSSELEN! 

BRUSSEL EN STOEMELINGS - WAARGEBEURDE  
VERHALEN (OF TOCH BIJNA) UIT BRUSSEL 

Zaterdag 9 november om 14.45 uur

We spreken af in ‘Het Goudblommeke in Papier’, een van de oudste 
cafés van de stad, voor een vermakelijk tussendoortje, wat ‘zwans’ 
in het gezelschap van de uitmuntende Dominique BRYNAERT, een 
authentieke Brusselse verteller, die lang als journalist voor Télé 
Bruxelles werkte en de vereniging ‘Racontance’ leidt.

Als tussendoortje eten we een pannenkoek met suiker of confituur 
of een stuk appeltaart met ijs. Keuze uit koffie, deca of thee.
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Dienst Senioren - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be
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SAMEN BRUSSELEN!  

BRUEGEL IN ZWART-WIT:  
ONTMOET DE MEESTER 

Maandag 25 november om 15 uur

Ga op verkenning in het universum 
van Bruegel en zijn prenten. Ontdek 
de details in en de anekdotes over de 
tentoongestelde werken en bekijk 
ze achteraf met die kennis in het 
achterhoofd. Na de lezing eten we 
een hapje en kunt u de tentoonstel-
ling in uw eigen tempo bezoeken. 

Ontdek hoe Bruegel inspiratie vond 
in het Italiaanse landschap en 
mis deze kans om de originele 
prenten van Bruegel te bewon-
deren niet.

Afspraak om 14.45 uur voor  
de Koninklijke Bibliotheek van België,   
Kunstberg, 1000 Brussel 

14€ (lezing + vieruurtje + vrij bezoek van de tentoonstelling)  
Na inschrijving stort u uw bijdrage op rekening  
BE05 0910 2141 2575 met de mededeling  
“NAAM+Voornaam+Bruegel_BXL_14” 

Inschrijving vanaf 4 november (aantal plaatsen beperkt)

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

SAMEN BRUSSELEN!   

REVUE IN HET THEATER 

Zaterdag 14 december om 14.45 uur

Ontspan u en kom twee uur lachen, genieten van roddels en kritiek 
op onze politici, kortom, van de belgitude.

EEN NATUURWANDELING MET MARION

Donderdag 19 december om 14.30 uur

Deze keer laat Marion u de Zenne en het kanaal in het hartje van 
Brussel ontdekken. Brussel ontstond op de oevers van de Zenne. 

Ooit was de Zenne een aantrekkelijke en visrijke rivier, met op haar 
oevers een overvloed van gele lis (iris). Vandaag is de iris het symbool 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan de hand van straatnamen, 
gebouwen, monumenten en andere relicten, nodigt deze wandeling u 
uit om niet alleen de sporen van de rivier te volgen, maar ook het verhaal 
van het kanaal en de oude en de nieuwe haven in de stad te ontdekken.

Théâtre Royal des Galeries,  
Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen, 1000 Brussel

24€ - Uiterste inschrijvingsdatum op 4 december.  
Na reservering dient u dit bedrag te betalen op rekening 
BE24 0001 1913 9238 van Lucienne MOHIN. 

Informatie: Lucienne Mohin, 02/260 15 83 of 0478/407 116 
(laat een bericht achter op het antwoordapparaat)

Afspraak aan de uitgang van metrostation IJzer,  
kant Helihavenlaan, om 14.30 uur. De ingeschrevenen moeten 
ons verwittigen op nr 0474/76 96 14 als ze niet kunnen komen.

Inschrijving vanaf ontvangst Act’3  (Aantal mensen beperkt)

MARION



4747

FIT BLIJVEN 

SPORTCHEQUES - DAAR GAAN DE 55-PLUSSERS

Vanaf nu kunt u bij de Dienst Senioren van de Stad Brussel terecht 
voor sportcheques! 

Voor de vierde keer besliste het college van burgemeester en 
schepenen van de stad Brussel om sportcheques toe te kennen aan 
55-plussers en dat opnieuw zonder inkomstencriterium.

Wie er gebruik van wil maken, moet aan de volgende  
voorwaarden voldoen:

● 55 jaar of ouder zijn
●  Op het grondgebied van de stad Brussel wonen  

(1000, 1020, 1120, 1130)
● Lid zijn van een bij Sodexo aangesloten sportclub

Als u een sportcheque van maximaal €100 wilt ontvangen,  
ga dan naar het S Punt Van Artevelde,  
Van Arteveldestraat 129, met:

● Uw identiteitskaart
●  Het door uw sportclub ingevulde formulier (verkrijgbaar in onze 

S Punten en per e-mail via onze dienst)
● Het betalingsbewijs van uw lidgeld aan de sportclub
●  De cheques op naam moeten persoonlijk worden afgehaald. Eén 

cheque per persoon, af te halen tot mei 2020. De cheques blijven 
geldig tot september 2020.

Dienst Senioren - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be
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FIT BLIJVEN

WAT? WANNEER? WAAR? UUR? HOEVEEL?

Ik ren me fit maandag Koning  
Boudewijnstadion

10 tot 11u gratis

Zumba NOH maandag Zwembad van NOH 
Lombartsijdestraat 120 1120 
Brussel

11 tot 12u 1 x  

Tai-chi 55+ maandag S Punt Jubelpark 14 tot 16u gratis

Qi Gong dinsdag S Punt Leopold 10u15 tot 
11u15

gratis

Aquagym 
centrum

dinsdag Zwembad Centrum 
Reebokstraat 28
1000 Brussel

15u40 tot 
16u40

Toegang 
zwembad

+ 1 x  

Ik ren me fit woensdag Koning  
Boudewijnstadion

10u tot 11u gratis

Latin Dance woensdag Zuidpaleis
R. van der Weydenstraat 3
1000 Brussel

11u tot 12u gratis

Aquagym 
Laken

donderdag Zwembad van Laken 
Kerkeveldstraat 73/89
1020 Brussel

10u20 tot 
11u40

Toegang 
zwembad

+ 1 x  11u40 tot 13uvrijdag

Pilates donderdag Zuidpaleis
R. van der Weydenstraat 3
1000 Brussel

11u tot 12u gratis

Zumba 
Jubelpark

donderdag S Punt Jubelpark 11u tot 12u 1 x  

Aquabike donderdag Zwembad van NOH 
Lombartsijdestraat 120 1120 
Brussel

12u45 tot 
13u45

Toegang 
zwembad

+ 1 x  

Qi Gong donderdag 
vanaf 19/9

S Punt Lips 14u45 tot 
15u45

gratis

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

Tai-chi 55+ vrijdag S Punt Jubelpark 14h tot 16h gratis

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

4848
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Dienst Senioren - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be

BEWEGEN EN REIZEN  

SPA, ZIJN MARKT, ZIJN THERMEN

Dinsdag 19 november om 8 uur

Op naar de Ardennen en de badstad Spa.

Met de Dienst Senioren gaat u in alle rust ‘s ochtends op verkenning 
en flaneert u over de markt in de hoofdstraat van de stad. Deze plek, 
waar de inwoners van Spa elkaar ontmoeten, vormt het ver-
trekpunt voor een verkenningstocht in alle hoeken van 
de stad. Zo kunt u het Parc de Sept Heures bezoe-
ken of een wandeling maken aan de voet van 
de vroegere thermen voor u wat gaat eten in 
een van de vele zaken. Er is genoeg aanbod 
voor ieders smaak en beurs.

Om 12.45 spreken we af voor de bekende 
kabelbaan om de beroemde thermen te 
bezoeken. Verwarmde binnen- en buiten-
zwembaden met water van 33°, bubbelba-
den, sauna, hamam, ontspanningsruimten… 
Drie uur lang kunt u er gebruik van maken 
en ontspannen. Breng niet alleen uw bad-
pak, maar ook een extra handdoek mee als 
u gebruik wilt maken van de sauna.

Afspraak om 8 uur,  
op het Emile Bockstaelplein

18€ BXL - 23€ NBXL. Na inschrijving stort u uw bijdrage  
op rekening BE05 0910 2141 2575 met de mededeling  
“NAAM+Voornaam+SPA_BXL _18” of  
“NAAM +Voornaam+SPA_NBXL_23”
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BEWEGEN EN REIZEN

‘HET ROEMRIJKE VERLEDEN VAN ROEMENIË’  
EN ONTDEKKING VAN HET ROMEINSE TONGEREN

Dinsdag 26 november om 8 uur

Nicole ontvangt u ‘s ochtends aan het Gallo-Romeins museum in 
Tongeren met een koffie en enkele Tongerse specialiteiten voor ze 
start met het geleid bezoek aan de tentoonstelling ‘Het roemrijke 
verleden van Roemenië’ in het kader van Europalia Roemenië.

Wie dat wenst kan ‘s middags kalkoenrollade met champignonroomsaus 
en kroketten eten (drank niet inbegrepen) of zijn picknick opeten.

Om 14 uur start een wandeling door het Romeinse Tongeren, langs het 
standbeeld van Ambiorix, de Vrijthofsite, het Medusahoofd… Gevolgd 
door een 45 minuten durende rondrit met de bus om 15.15 uur, langs 
de Romeinse vestingmuur, de tempelsite, de overblijfselen van het 
aquaduct en de tumuli.

We sluiten de dag af met  
een stuk taart uit de streek.

Afspraak om 8 uur,  
Loxumstraat, 1000 Brussel

55€ met lunch - €44 met picknick  
De inschrijving is definitief na overschrijving op rekening  
van Les Petits Débrouillards nr. BE 30001296571011

Inschrijvingen en inlichtingen: 
Nicole Malengreau 0476/502049 of  
malengreaunicole@gmail.com
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Dienst Senioren - 02/274 13 00 
seniors@brucity.be

KERSTMARKT IN BRUGGE

Dinsdag 3 december om 8.30 uur

Het wordt een traditie bij de Dienst 
Senioren: ogen vol sterretjes en tijd 
om eindejaarsinkopen te doen!

We trekken naar Brugge, met zijn 
schitterende kerstdorp, waarvan 
de Markt het vreugdevolle mid-
delpunt vormt. Blokhutten met 
allerlei kerstartikelen, gerechten 
uit alle windstreken, glühwein, 
chocolade naar believen en een 
schaatsbaan voor de stoutmoe-
digsten. U weet niet waar eerst 
te kijken!

Als u even genoeg hebt van de 
drukte, volg dan de twinkelende 
lichtjes in de kleine straatjes van het 
historische centrum. Wie weet vindt 
u er wel dat ene pareltje dat u onder 
de kerstboom wilt leggen…

Afspraak om 8.30 uur,  
Emile Bockstaelplein, terugkeer om 18 uur

5€ BXL - 10€ NBXL. Na inschrijving stort u 
uw bijdrage op rekening BE05 0910 2141 2575 
met de mededeling  
“NAAM+Voornaam+BRUGGE_BXL_5” of  
“NAAM+Voornaam+BRUGGE_NBXL_10”

BEWEGEN EN REIZEN 



Ce programme existe  
en néerlandais et français.

Au cas au vous ne l’auriez pas reçu  
dans la langue de votre choix,  
n’hesitez pas à nous contacter.

 
Service Seniors  

de la Ville de Bruxelles
02 274 13 00 

seniors@brucity.be


