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Beste 60-plusser,
Met deze folder bieden wij het nieuwe jaarprogramma voor het jaar 2022 aan.
We starten met onze Nieuwjaarsviering in zaal Flandria op 13 januari 2022 om
12u.
Op het menu
Tomaat-Pompoensoep.
Kaas- en Garnaalkroketten met rauwkost
Kalkoenfilet “Fine Champagne” met wintergroenten en gouden krakertjes
Dessertbord met koffie/thee
(tot en met de koffie zijn er 4 dranken inbegrepen)
Herman en Denise zorgen voor een gezellige muzikale omkadering.
Wij bieden U dit alles tegen de ledenprijs van: €65 per persoon. (niet-leden
betalen €70)
Inschrijven kan enkel door storting op het rekeningnummer: BE61 7341 4222 2217
De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 5 januari 2022
____________________________________
NIEUW !!!!!

SPELNAMIDDAGEN

Voorlopige data: 27 januari en 24 maart
Indien dit een groot succes blijkt zullen deze spelnamiddagen elke vierde donderdag
van de maand georganiseerd worden. Alle spelen komen aan bod: zowel kaarten als
gezelschapsspellen.

10 februari 2022 : Veilig op het web
Tijdens deze voordracht over cybersecurity leer je de gevaren van het gebruik van het
internet en de daaraan verbonden toestellen kennen. Door het linken van
internetgevaren aan concrete, alledaagse voorbeelden wordt je beter in het herkennen
van de gevaren.
10 maart 2022 : Mooie mobiele kiekjes
Geen professionele foto’s zonder duur fotomateriaal? Klopt niet! De beste camera is
diegene die je steeds bij je hebt. Tijdens deze workshop krijg je inzicht in de technische
opties van je smartphone, begeleidt de lesgever je bij het nemen van de juiste foto’s en
laat hij/zij je zien hoe je deze kan bewerken met een gratis app.
14 april 2022 : Olivia zingt
Olivia zingt solo met eigen begeleiding van gitaar en percussie. Een repertoire vanaf de
jaren ’60 tot nu met meezingers, chansons en
kleinkunst. Het geheel wordt verweven met sketches, het vertellen van anekdotes en
gepaste moppen. Humor is de rode draad.
13 oktober 2022 : Geheugen en vergeten
De voordracht wordt gegeven door Michael Portzky, neuropsycholoog en auteur van
verschillende werken. Hij staat stil bij vragen zoals ‘Is elke vorm van vergeten gelijk?’,
‘Wat is de invloed van leeftijd?’, ‘Wat valt er aan te doen?’ ‘Hoe kan geheugen getest
worden?’. Er is nadien voldoende ruimte om vragen te stellen. De aanwezigen krijgen
eveneens een samenvatting van de getoonde informatie
10 november 2022 : Gust Verwerft
Deze gerechtsjournalist spreekt over de grote moorden en processen uit zijn loopbaan.
50 jaar lang zat hij op de eerste rij, hij maakte er reportages over en schreef tientallen
boeken. De grote processen zoals de parachutemoord, Kim De Gelder, Freddy Horion,
Ronald Janssen, … Wie weet het nog en wat is daar echt gebeurd?
8 december 2022 : betekenis van namen
Namen blijken onderhevig te zijn aan modes, nieuwe namen verschijnen maar
verdwijnen ook elk jaar met duizenden. Jan Vanroose legt in zijn voordracht de
klemtoon op het bizarre en grappige.
***
Deze seniorennamiddagen gaan door in
zaal Flandria, Steenhuffeldorp 56 te Steenhuffel
Kostprijs is 15 euro (koffie en broodje inbegrepen). Start om 14:00uur.
Inschrijven kan enkel door storting op rekening BE61 7341 4222 2217 van de
seniorenwerking van het Gewest Londerzeel. De inschrijvingen worden afgesloten de
maandag voor elke activiteit. (inlichtingen bij Myriam Buys: myriambuys@hotmail.com
of op 0486 44 29 08)
Uitsluitend leden en hun gezinsleden zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid
en lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten en uitstappen.

