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Seniorenweek 2019
VAN 18 TOT 24 NOVEMBER 

De 3de week van november staat in Sint-Niklaas al enkele jaren in het teken van 
senioren. Proef eens van de activiteiten van verenigingen, de bib en nog vele andere 
partners. Wie weet, ontmoet je dan toffe mensen of vind je een nieuwe hobby... 

Hoogtepunten Seniorenweek:
 

VOORDRACHT ‘IK BEN ILONA’:
WOENSDAG 13 NOVEMBER - 14 UUR: CLUBHUIS KLOOSTERLAND, RODE KRUISSTRAAT 22

DONDERDAG 28 NOVEMBER - 14 UUR: BUURTHUIS REYNAERTPARK, REYNAERTPARK  254

Vanuit de meest moeilijke omstandigheden groeien de mooiste verhalen. De jaren 1944/45 zijn daar 
een typisch voorbeeld van. Vanuit haar thuisland Hongarije, via Duitsland in een werkkamp, belandde 
Ilona bij ons. Dit is het levens- (en liefdes-…) verhaal van een jonge, charmante vrouw die na de 
oorlog een nieuw leven opbouwt. Ze begint een … lingeriezaak, geen gewoon gebeuren in die jaren.
Voornaamste ingrediënten in de vertelling: wilskracht, een beetje heimwee, en meer dan voldoende 
herkenbare en pittige toestanden. 
Prettige anekdotes over ‘korsetten en schoon ondergoed…’ maken van ‘Ik ben Ilona’ een topper!
Gratis toegang, wel verplicht inschrijven: senioren@sint-niklaas.be of 03 778 37 26.

OPEN SENIORENRAAD:
WOENSDAG 17 NOVEMBER - 14 TOT 16.30 UUR:
TROUWZAAL STADHUIS

De seniorenraad nodigt je uit op de jaarlijkse open vergadering. 
Steeds meer mensen voelen zich eenzaam in deze steeds groter wordende samenleving. 
Wat kan men hieraan doen? Een deskundige geeft uitleg. Nadien is er nog een open forum voor 
allerlei vragen en bemerkingen die leven bij senioren in de stad. 
Alle senioren zijn van harte welkom! De toegang is gratis.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen:  03 778 37 19 of senioren@sint-niklaas.be.
Na de raad is er nog en kleine receptie voorzien. Deuren open vanaf 13.30 uur.



VL@S -BINGO MET CULINAIRE HAPJES
WOENSDAG  20 NOVEMBER: 14.30 UUR
PAROCHIEZAAL BELSELE

DAG VAN HET SENIORENTHEATER

SENIORENBEURS
DINSDAG 19 NOVEMBER: 10 - 17 UUR 
‘T BAU-HUIS, SLACHTHUISSTRAAT 60

‘Senioren op de planken’ … Leeftijd is al lang geen obstakel meer om aan theater te doen. Dat 
willen de jonge regisseur-acteur-auteur Sarah Moens en de zeventigjarige scenarioschrijver en 
taalanimator Herman Cole benadrukken met een open project rond seniorentheater. 
Sarah studeerde in 2009 af aan de Toneelacademie van Maastricht; Herman werd onlangs ‘Culturele 
Persoonlijkheid 2018’ van Sint-Niklaas. 
Op woensdagochtend 20 november gaan ze met maximaal twintig belangstellende zestigplussers 
aan de slag in een workshop theater, spelend in taal en beweging rond een schilderij. Na de middag 
bekijken ze samen met hun gasten de gloednieuwe Vlaamse filmdocumentaire Third Act rond de 
tachtigjarige danser-acteur Leo en zijn echtgenote met dementie.  
Aandacht: toneelervaring is niét verplicht, goesting des te meer.
Vanaf 1 oktober -Internationale Dag van de Oudere- zijn alle details verkrijgbaar via
info@TheaPlus.eu of 03 778 37 19.  

WOENSDAG 20 NOVEMBER:  9- 15.45 UUR
ANTOON  VAN WILDERODEZAAL (VTS-SITE)

Kom naar de vijfde editie van de seniorenbeurs en ontvang gratis een nieuwe seniorengids. 
Traditiegetrouw is er een standenmarkt waar welzijnsorganisaties, seniorenverenigingen, 
stadsdiensten, thuiszorgorganisaties, voorzieningen voor senioren … aanwezig zullen zijn.  
Daarnaast kan je komen kijken naar een modeshow, demonstraties en lezingen: internetbankieren, 
line dance, koppeldans …
Uiteraard kan je er ook iets lekker eten en drinken.
’t Bau-Huis is vlot bereikbaar met openbaar vervoer, vlak bij het station van Sint-Niklaas.
Gratis parkeren aan het gebouw zelf of betalend op de parking van de NMBS.
Meer info: senioren@sint-niklaas.be of 03 778 37 26.

De Vlaamse Actieve Senioren nodigen je uit voor een gezellige bingo. Alle deelnemers worden 
verwend met culinaire hapjes. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de kerk, waar ook het 
openbaar vervoer halt houdt. 
Inkom: 6 EUR. Inschrijvingen: Denise Van Meervenne, 03 775 33 00 of 
denise.vanmeervenne@gmail.com
inschrijvingen stoppen als de capaciteit van de zaal bereikt is. Parochiezaal Belsele, Hof Van Belsele 
5, 9111 Belsele.

VIJFDE EDITIE
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We wandelen van Lokeren naar Molsbroek.
We verzamelen om 12.45 uur aan dienstencentrum De Wilg
(Woonzorgcentrum De Spoele, Lamstraat 44). 
Prijs: 1,50 EUR – kansenpas: 1,00 EUR. Meer info of inschrijvingen: 
dienstencentrum.west@zpw.be
of 03 778 55 55

Kom tijdens de week van de smaak lekker smullen en babbelen in het dienstencentrum samen met  
Wereldhuis Bonangana. Er is een heerlijk dessertenbuffet voorbereid. 
Dienstencentrum Den Aftrap, Gerdapark 13 (achter het welzijnshuis).
Prijs: de dessertjes kosten 0,50 EUR per stuk.
Meer info of inschrijvingen: dienstencentrum.west@zpw.be of 03 778 55 55. 

MUZIEKQUIZ S-PLUS
DONDERDAG 21 NOVEMBER:  
14 UUR - ZAAL FAMILIA

Kom meedoen met een gezellige muziekquiz in de zaal Familia, Truweelstraat 138.  Gratis inkom. 
Inschrijvingen tot en met 19 november bij Marie-Louise Verbraeken: 03 777 00 42 of 0474 29 59 65 
marie-louise.verbraeken@telenet.be. Versnaperingen op tafel.

WANDELING DIENSTENCENTRUM
DE WILG
WOENSDAG 20 NOVEMBER: 13 UUR

SMUL- EN BABBELNAMIDDAG
DONDERDAG 21 NOVEMBER: 14 UUR
DIENSTENCENTRUM DEN AFTRAP

SENIORENBAL
VRIJDAG 22 NOVEMBER: 14 - 18 UUR
‘T BAU-HUIS, SLACHTHUISSTRAAT 60

Na het succes van vorig jaar komen deze drie 
dames met adembenemende soulstemmen, 
begeleid door een strakke, funky live band, terug 
om je mee te nemen door de geschiedenis van 
Motown Music van o.a. The Supremes, Martha 
Reeves and the Vandellas, Gladys Knight and 
the Pips, The Marvelettes, Stevie Wonder, Marvin 
Gaye… De bijhorende danspasjes en glitterjurken 
doen de sound van Hitsville nog beter tot zijn 
recht komen. Niemand zal aan de verleiding 
weerstaan om zich op de dansvloer te wagen!
Na het optreden is er nog een DJ tot 18 uur.
Tickets: 3 EUR en 2 EUR voor kansenpashouders, 
te verkrijgen aan de balie van het welzijnshuis 
vanaf 14 oktober. Kaarten kan je ook reserveren 
op voorhand of aan de inkom aankopen. Voor 
meer info of reservaties: 03 778 37 26 of
senioren@sint-niklaas.be. 
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PRAATCAFE OKRA BELSELE
VRIJDAG 22 NOVEMBER
13.30 - 16.30 UUR, PAROCHIEZAAL

In het praatcafé wordt er gekaart, gebabbeld en
eventueel spelletjes gespeeld.
Dit gaat door in de parochiezaal Belsele, Hof van
Belsele 2. Toegang gratis.
Meer info: Thérèse De Bruyne:
theresedebruyne@telenet.be of 0473421697.

Soirée Décolletée – Vrouwen zingen Drs. P
MAANDAG 25 NOVEMBER: 14 UUR
STADSSCHOUWBURG

Vier prachtige vrouwenstemmen van actrices/
zangeressen Maaike Cafmeyer en Ineke Nijssen en 
instrumentalistes/zangeressen Fay Lovsky en Nele 
Paelinck maken een waar feest van deze voorstelling. 
Niet het minst geholpen door Jean Blaute en Jan De 
Smet, jarenlange P-liefhebbers.
Prijzen: vanaf 12 EUR voor abonnees, 65+: 15 EUR 
Voor meer info of reservaties: 03 778 33 66 of
info@ccsint-niklaas.be

FILMVOORSTELLING THIRD-ACT
MAANDAG 25 NOVEMBER: 14 UUR
DIENSTENCENTRUM SINAAI

Deze namiddag kijken we naar de filmdocumentaire 
Third Act rond de tachtigjarige danser-acteur Leo 
en zijn echtgenote met dementie.  Dit is tevens 
ook een mooie kans om eens kennis te maken met 
het gloednieuwe dienstencentrum in Sinaai. Adres: 
Vleeshouwersstraat 8B, 9112 Sinaai
Meer info of inschrijven:
dienstencentum.west@zpw.be of 03 778 59 60 

ENERGIEMAAND
VAN 4 TOT 29 NOVEMER
ELKE WERKDAG VAN 8.30 TOT 16.30 UUR
WELZIJNSHUIS, ABINGDONSTRAAT 99
Speel je energieslim! November staat gekend als 
energiemaand. Ook in het welzijnshuis zetten we dit 
onderwerp in de kijker. Dit jaar spelen we een spel. 
Aan de hand van een groot gezelschapsspel kan de 
bezoeker van het welzijnshuis op een leerzame en 
leuke manier meer te weten te komen hoe bewust om 
te gaan met energie. Dit spel kan vanaf 2 personen of 
in groep gespeeld worden. Meer info: 03 778 62 30 of 
03 778 36 44 – anneliese.devogel@sint-niklaas.be
Groepen zijn zeker welkom, wel op voorhand 
reserveren.

SENIORENWEEK
2019

Digibib | Digicafé | @ppman
DINSDAG 26 NOVEMBER, 10 UUR
HOOFDBIB, H. HEYMANPLEIN 3
Je kan je smartphone en tablet voor zoveel meer 
gebruiken! @ppman demonstreert handige apps en 
leert je tricks om meer uit je toestel te halen. Breng 
je smartphone of toestel mee en samen testen we het 
uit tijdens dit gezellig onderonsje bij een kop koffie of 
thee.  Gratis toegang. Info of reservaties:
03 778 34 00 of bibpubliekswerking@sint-niklaas.be

RAPKLAP
VRIJDAG 29 NOVEMBER, 14 UUR
DIENSTENCENTRUM DEN AFTRAP
Na een warm onthaal krijgt u de kans om andere 
mensen uit de buurt te ontmoeten.
Aan de hand van een doorschuifsysteem doet u een 
babbeltje met verschillende mensen. Na 15 minuten 
schuift u verder naar een andere tafel voor een 
nieuwe babbel.  De koffie is gratis, uw aanwezigheid 
onbetaalbaar. Meer info of inschrijvingen: 
dienstencentrum.west@zpw.be of 03 778 55 55

Digibib | Welk toestel zal ik aankopen?
MAANDAG 16 DECEMBER, 10 UUR
HOOFDBIB, H. HEYMANPLEIN 3
Laptop, tablet, smartphone? iOS/Apple, Android, 
Windows? Welk type toestel is voor jou het meest 
geschikt? We bespreken de voor- en nadelen van elk 
toestel zodat je een doordachte keuze kan maken bij 
een aankoop. Kom luisteren en stap mee de digitale 
wereld in! I.s.m. CVO LBC, Evelien De Jonghe.
info of reservaties: 03 778 34 00 of 
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be


