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Bedankt!
Een initiatief van het Schepenambt en de Dienst Senioren van 
de Stad Brussel

In samenwerking met:
De Adviesraad voor Senioren, de seniorenvrijwilligers, de 
Dienst voor hulp aan Brusselse gezinnen, de Dienst Familie, de 
Werkcentrale, de Dienst Cultuur, de Buurthuizen en de Rust- 
en verzorgingstehuizen van het OCMW, het protocol van het 
Stadhuis

In partnership met: 
AGE Platform Europe, Courants d’Ages, Koning Boudewijns-
tichting, Ligue des Familles, l’Ecole Européenne de Massage, 
Rusthuis «De Wilde Rozen», Senior Help, Mabru, Nekkersdal, 
Maguy, Françoise, Marion, Myriam, Cécile Hupin, …

info
Info en inschrijving…
 02 279 34 95
 seniors@brucity.be
            17-18 Sint-Katelijneplein, 1000 Brussel

PBM: Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

Moeilijkheidsgraad van stappen : 
gemakkelijk (1 voetje) tot moeilijk (3 voetjes)



voorWoord 

Beste Brusselse senioren,

Ik heb er altijd van gedroomd om, net zoals u, ooit senior 
te worden. Want senior zijn, dat is zin hebben om zichzelf 
te ontplooien, om te bewegen, om bij te leren.  Maar het is 
ook een tijd om zijn kennis en ervaringen te delen, om te 
ontspannen en te genieten van het leven!

Net zoals de beroemde Franse wijn, komt ook nu de ‘Week 
van de Senioren’ er weer aan! Ik verheug me er al op om 
jullie te ontmoeten tijdens de talrijke activiteiten die men 
organiseert van 4 tot 10 oktober.

Seniorvriendelijke groeten!
Alain Courtois



Welzijn
Laat u verwennen en krijg advies van schoonheidsspecia-
listen, welzijns- en modeconsulenten. Of u nu vrouw of 
man bent, er staat geen leeftijd op zichzelf goed verzorgen! 

Na een manicure, pedicure, stijladvies, kapsel- of scheer-
beurt straalt u als nooit tevoren.

10u - 12u en van 14u -16u – VIP- Sessie van 13u - 14u 
voor de  ‘toekomstige gehuwden’  
Stadhuis, Militie zaal en Ogivale zaal
Gratis
Inschrijving ter plaatse in functie van de beschikbaarheid
Toegang PBM

Inhuldiging
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zeg (Weer) « ja » tegen elkaar!

Kom uw trouwgeloften, in het gezelschap van familie en 
vrienden,   hernieuwen tijdens een collectieve ceremo-
nie. De Schepen van Senioren en Burgerlijke Stand zal 
deze symbolische plechtigheid, rijk aan emoties, in goe-
de banen leiden.

Wilt u voor deze speciale gelegenheid op uw mooist 
zijn? Ons team van schoonheidsspecialisten bereidt u 
van 13u tot 14u voor op  het grote moment. Hiervoor is 
een reservatie gewenst.

14u15 - 16u15
Stadhuis, Trouwzaal
Gratis
Inschrijving gewenst per telefoon of per mail.  
Aantal genodigden vermelden. 



retro Bal

Tijdens de opening van Nuit Blanche, met als thema ‘cinema’, 
opent het Stadhuis haar deuren voor een megadansfeest! Haal uw 
avondkleding maar boven en beeld je al dansend in dat je Belmon-
do, Fred Astaire, Lisa Minelli of Lauren Bacall bent.

Na het bal is het tijd voor Nuit Blanche. Vergezel de optocht van 
senioren voor een feestelijke omzwerving door de stad, waar alles 
mogelijk is!

17u - 18u : Swinginitiatie
18u - 21u30 Bal 
21u: Vertrek van de feestelijke stoet
Stadhuis, Militie zaal en Ogivale zaal 
Gratis
Avondkleding en reservatie gewenst
Toegang PBM



oP ontdekking in Brussel 
gegidst Bezoek aan Het stadsHuis

U bent van Brussel maar kreeg nog nooit de kans om de 
binnenkant van ons Stadhuis te bezoeken?  Ontdek welke 
grote en kleine verhalen zich afspeelden achter de façades 
van dit prachtige gebouw. We bieden de kans aan 50 geluk-
kigen voor dit uniek bezoek.

10u in het Fr en 11u in het Nl
Binnenkoer van het Stadhuis van Brussel, Grote Markt, 
1000 Brussel
Gratis
Verplichte reservatie – 25 personen/bezoek
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dankceremonie voor de vrijWilligers

Omdat we nooit genoeg onze vrijwilligers kunnen BEDAN-
KEN, eren we hen tijdens een ceremonie. 
Onze seniorenvrijwilligers, helpen ons gedurende het hele 
jaar en versterken het seniorennetwerk. 

Vrijwilligers, vrienden, familie of nieuwsgierigen, kom met 
ons het glas heffen. 
. 

16u30 - 18u
Militiezaal van het Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel
Gratis
Reservatie gewenst
Toegang PBM



Bruxelles
I Love you

oP staP met onze vrijWilligers

Vergezel een van deze 3 dames, naargelang uw interesses :

1.Maguy – « Op weg naar Santiago de Compostella »
We keren terug in de tijd en volgen net zoals de eerste pelgrims een stuk van 
de route die naar Santiago leidt. Naast interessante weetjes, ontdekken we 
een aantal sporen in de stad zoals de kerk, de ommuring en architecturale 
details.
Afspraak: 14u voor het Margrittemuseum (bus 38,71 halte koning)

2. Marion – « Brussel, de groenste hoofdstad van Europa»
In de stad en de parken gaan we op ontdekking naar planten en dieren die 
op discrete, maar hardnekkige manier tussen de bakstenen, de stoep en het 
beton aanwezig zijn..
Afspraak: 14u voor de Dienst Senioren, Sint-Katelijneplein 17, 1000 
Brussel (metrolijn 1 en bus 38, 71, 86, 88 halte Sint-Katelijne)

3. Françoise – « Neder-over-Heembeek : onbekende parel »
Groen, modern, gezellig en rijk aan geschiedenis, dat zijn enkele van de 
troeven van deze noordelijke gemeente, die sinds 1921 bij de Stad Brussel 
hoort.
Afspraak: 14u aan het rust- en verzorgingshuis « de Wilde Rozen», St. 
Pieter en Pauwelsstraat 15 in NOH (Bus 47 en 53 halte Peter Benoît), waar 
we vooraf iets drinken.

14u - 16u
Gratis
Verplichte reservatie - 20 personen maximum/wandeling
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koken

Vier teams van acht senioren zullen in de voormiddag, 
onder professionele begeleiding, 100 degustatiemenu’s 
klaarmaken. Deze worden beoordeeld door een veel- 
eisende en strenge jury.
 
Bereid je voor op een gezellige dag vol adrenaline, plezier 
en professionele kooktips. Het winnende team  wacht 
bovendien een buitengewone culinaire verrassing!

9u - 14u
Gratis
Verplichte reservatie 
32 koks en maximum 8 opdieners/sters

Top Chef



proeven

U kan komen tafelen in ons tijdelijk restaurant, samen 
met schepenen en bekenden uit de gastronomie. Laat 
uw stem horen en beoordeel de smaak, de presentatie 
en de creativiteit van de menu’s. Jullie bepalen zo het 
winnende team.

12u - 14u
GC Nekkersdal, E.Bockstaellaan 107
1020 Brussel
Metrolijn 6 halte Bockstael – Bus 88, halte Nekkersdal
Gratis
Verplichte reservatie
Uitnodiging en stadskledij gewenst. Thema zwart-wit.
90 personen maximum 
Toegang PBM 
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Ideavoormiddag

Online  lancering van de dag door Anne-Sophie Parent, 
AGE Platform Europe,

«Vroeger nadenken over later»: een campagne van de 
Koning Boudewijnstichting over de planning van de latere 
levensjaren

Gezondheid: interactieve quiz door Senior Help, 

Werk: Info Job Senioren door de Werkcentrale,

Intergenerationeel: project in het kader van de dienst 
babysitting van de Ligue des Famille

middag

Aan tafel! Koude schotel aangeboden door «Delis’ke» van 
de Buurthuizen.

namiddag
Vrijwilligerswerk: rol van de seniorenadviesraad in het 
BuurtPensioen
Inkoopperikelen: enkele bestaande oplossingen (Buur-
thuizen, Dienst hulp aan Brusselse Gezinnen)

Goede initiatieven
In het kader van het Europese project AFE-Innovnet en 
om te beantwoorden aan uw informatiebehoefte, heeft de 
Adviesraad voor Senioren een aantal partners samenge-
bracht. Deze laten u kennismaken met vernieuwde initia-
tieven die uw dagelijks leven kunnen verbeteren.



Tijdelijke zorgen: hitte- en koudeplan van de Buurthuizen, de 
Dienst Hulp aan Brusselse gezinnen
Rusthuizen: kunst op bestelling in de Rusthuizen van het OCMW

doorloPend:

Eco-welzijn: recup creaties en gemeenschapstuintje van de Dienst 
Senioren

Stands :
Duo for a Job, Interimbureau 55+, Home-sitting van Taxistop, mu-
tualiteiten 

Getuigenissen, workshops, vraag en antwoord. 
Geen theorie, maar wel goede praktijkvoorbeelden!

10u - 16u30
Trefpunt S, Gravin van Vlaanderenstraat 4 – 1020 Brussel 
Metrolijn 6 halte Bockstael – Bus 88, halte Nekkersdal
Gratis, maaltijd inbegrepen
Verplichte reservatie – 80 personen maximum
Toegang PBM 
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Een gezonde geest in een gezond lichaam, het blijft een 
goede uitspraak. We geven jullie opnieuw de kans om dit te 
testen.  U kan kiezen uit een of meerdere van de 4 sportac-
tiviteiten!

11u Zumba Gold
Jacques, een zumbaleraar (55+) wil graag zijn passie voor 
deze sport met u delen. Tijdens het eerste deel studeren we 
enkele gemakkelijke danspassen in. Daarna volgt een iets 
steviger gedeelte. Plezier en beweging verzekerd!

12u15 Lunchpauze
Fruit, groenten en water
Mogelijkheid om ter plaatse te picknicken

13u30 Vie Active Gym
Gymoefeningen van 15 tot 30 minuten met Chantal. De 
trage en gemakkelijke bewegingen zijn aangepast voor iede-
reen. Zittend of rechtstaand, u krijgt gegarandeerd de smaak 
te pakken.



14u30 Judo 55+
Judo, is dat niet eerder iets voor jongeren? Luc schuift deze 
vooroordelen van de baan en laat u kennismaken met deze 
sport, die ideaal is om actief ouder te worden. Daarna staat 
u vol zelfvertrouwen op de tatami

15u30 Tai Chi « Société de Tai Chi taoïste de Belgique»
Deze Tai Chi-vorm met vloeiende bewegingen, doet be-
roep op uw ademhaling en niet op uw spierkracht. Ziedaar, 
het geheim van deze oude gevechtssport 

Alle initiaties zijn gratis, reservatie is dus gewenst.
Aangepaste kleding en schoenen zijn aanbevolen.

11u - 16u30
Paviljoen Jubelpark, Renaissancelaan 30, 
(achter de moskee in het park), 
1000 Brussel Metrolijn 1 Halte Schuman
Toegang PBM
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Om deze week in schoonheid af te sluiten, zullen gere-
nommeerde sprekers hun kennis met u delen. 
Voormiddag met als thema ‘geschiedenis’: 
“De Koning is niet dood, leve de koning!”

10u00: 
Voorwoord door Alain Courtois, Eerste Schepen en 
Schepen van Senioren

10u15:
Professor emeritus DR. Christian Koninckx voorzitter 
Dynastie & Cultureel Erfgoed, Professor emeritus van 
de universiteitsbibliotheek van de VUB, zal de Belgische, 
Luxemburgse, Nederlandse en Spaanse troonsafstanden 
vergelijken. Enkel in het Nederlands



11u00: Pauze

11u15: 
Francis Balace, ereprofessor van de ’Université de Liège (FR) 
is specialist in monarchiekwesties. Hij zal het leven van vorsten 
na hun troonsafstand belichten. Enkel in het Frans. 

12u: Lunch

Namiddag met als thema ‘gezondheid’: 
« Hoe gezond ouder worden? »

14u00:
Jacques Brotchi is dokter en neurochirurg. Hij geeft een 
uiteenzetting over actief ouder worden, gezondheid en wel- 
zijn. Bovendien zal hij enkele tips meedelen om op een ge-
zonde manier ouder te worden. Enkel in het Frans.

16u00: Afscheidsdrink 

10u - 16u30
Stadhuis, Gotische zaal
Gratis
Reservatie gewenst
Toegang PBM



Info en inschrijving
Dienst Senioren

van de Stad Brussel
02 279 34 95 

seniors@brucity.be
Ce programme existe en néerlandais et francais.

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

tHe end


