Seniorenweek 2021
van 15 tot en met 20 november
in samenwerking met de cultuurdienst en de bib

Beste senioren,
Sinds 1 oktober ben ik jullie nieuwe schepen voor het seniorenbeleid. Graag wil ik samen
met jullie verder bouwen aan de werking hiervan. Voor verschillende onder jullie ben ik
geen onbekende. Moest het wel zo zijn, dan kunnen we elkaar tijdens de seniorenweek
beter leren kennen.
Na een moeilijke periode, waarbij een vervelend virus ons leven bijna overmeesterde, zijn
we blij dat we de seniorenweek opnieuw kunnen organiseren. Weliswaar met de nodige
aandacht voor de maatregelen die nog van kracht zijn.
Naar goede gewoonte zit de seniorenweek vol met fijne activiteiten, en dat is dit jaar niet
anders. Onze gedreven ploeg heeft weer een mooi programma in elkaar gestoken. Zo
kunnen we genieten van een wandeling of een gezellige babbel, zijn er twee dagen met
ontbijt en cinema, een voordracht en een heerlijke BBQ. Als apotheose kunnen jullie
genieten van een optreden met muziek uit de Golden Sixties. Voor elk wat wils!
Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd en kunnen de inschrijvingen starten.
Hieronder vinden jullie alle informatie over elke activiteit. Aarzel dus niet en schrijf in. Dan
komen we elkaar die week zeker ergens tegen.

Schepen senioren

Luc Kennis

Programma
Maandagnamiddag 15 november

Wat:
Waar:
Vertrek:
Kostprijs:
Inschrijven:

Wandeltocht van 2 à 4 km of 8 km naar keuze
of gewoon gezellig babbelen
aan de Kapel, Handelslei 167
13.30u
gratis
zie achteraan flyer

Dinsdagvoormiddag 16 november
Wat:

Ontbijtcinema 1
Na een heerlijk ontbijt presenteren wij u de Franse komedie
‘Intouchables’, een waar gebeurd verhaal.
Miljonair Philippe is aan zijn rolstoel gekluisterd. Hij woont in
Parijs in een kast van een huis en gaat op zoek naar een
persoonlijk verzorger. De Senegalees Driss zet met zijn
tomeloze energie Philippes huishouden binnen de kortste
keren op z’n kop.

Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

de Kapel, Handelslei 167
9.00u
€ 3,-/pp vooraf te betalen
zie achteraan flyer

Woensdagvoormiddag 17 november

Wat:

Voordracht ‘cybercriminaliteit’
Cybercrime of computercriminaliteit is een misdaad die
gepleegd wordt met en gericht op ICT. Voor het strafbare feit
worden dus computers gebruikt, of een smartphone, tablet, ...,
kortom alles waar een processor in zit. Voorbeelden van
cybercrime zijn hacking, ransomware, malware, phishing, ...
Je hoeft zelf geen computer of internetaansluiting te hebben
om slachtoffer te worden van computercriminelen. Ook
telefoons en bankkaarten hebben vandaag computerchips en
die kunnen gemanipuleerd worden.

Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

zaal Dorpszicht, hoofdbibliotheek, Dorp 54
9.30u
gratis
zie achteraan flyer

Woensdagnamiddag 17 november

Wat:
Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

fietstocht van 25 km
aan het Administratief Centrum, Handelslei 167
13.00u
gratis
zie achteraan flyer

Donderdagvoormiddag 18 november
Wat:

Ontbijtcinema 2
Na een heerlijk ontbijt presenteren wij u de Franse komedie
‘Intouchables’, een waar gebeurd verhaal.
Miljonair Philippe is aan zijn rolstoel gekluisterd. Hij woont in
Parijs in een kast van een huis en gaat op zoek naar een
persoonlijk verzorger. De Senegalees Driss zet met zijn
tomeloze energie Philippes huishouden binnen de kortste
keren op z’n kop.

Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

de Kapel, Handelslei 167
9.00u
€ 3,-/pp vooraf te betalen
zie achteraan flyer

Vrijdagnamiddag 19 november
Wat:

Herfstbarbecue
Drie stukken vlees, groentjes, broodjes, dessert
gevolgd door het optreden van Mieke.
Geen hoempa pa en toch meezingmuziek. Geen schlagers en
toch Nederlandstalig. U kan composities verwachten, die
Mieke op het lijf geschreven zijn, afgewisseld met sprankelend
vertaalde covers.
Het licht en de energie die Mieke uitstraalt naar haar publiek
als ze staat te zingen, maken dat zij licht brengt in de harten.
Ze zal het nooit van zichzelf zeggen maar Mieke verstaat de
kunst, te stralen.

Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

de Kapel, Handelslei 167
12.00u deuren open
€ 15/pp – vooraf te betalen
zie achteraan flyer

Zaterdagavond 20 november
Wat:

Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

Guitar Syndicate featuring Ritchie Paris
Cliff Richard & The Shadows behoren tot de Britse muzikale
‘kroonjuwelen’ van de Golden Sixties. Gedurende vele jaren
stonden zij immers aan de top van allerhande hitlijsten.
Guitar Syndicate brengt de unieke sound van The Shadows
met een fanatiek perfectionisme. Naast hun tophits zoals:
Apache, Wonderful Land, Atlantis, Kon-Tiki en Shadoogie
brengen ze door The Shadows subliem gecoverde songs
(Cavatina, Time is Tight, Going Home). Voor het vocale
gedeelte grijpen ze terug naar het immense ‘Cliff Richard
repertoire’ met overbekende hits als: Living Doll, Lucky Lips,
Do You Wanna Dance en noem maar op!
Met: Robin Timmerman (sologitaar), Edwin Musch
(ritmegitaar/achtergrondzang), Jacques Van Hulle (
basgitaar/achtergrondzang), Jos Gilles (keyboard/piano/
achtergrondzang), Rudi Demaere (drums) en Ritchie Paris
(zang).
de Kapel, Handelslei 167
20.00u
€ 13,-/pp (verplicht reserveren)
telefonisch via 03 2980 000,
online via www.zoersel.be/gemeenschapscentrum

Hoe inschrijven?
Graag vooraf inschrijven, ook voor de gratis activiteiten
vanaf donderdagnamiddag 28 oktober om 13.30u tot en met vrijdag 5 november 16.00u:
- telefonisch via 03 2980 908. U betaalt na ontvangst van de factuur
- aan de balie van het administratief centrum, Handelslei 167
We voorzien 3 balies, waarvan één voor cash/bancontact en twee enkel cash. Gepast cash geld is
aangewezen.
- online via webshop.zoersel.be, check op voorhand uw profiel online even
opgelet: online inschrijven = online betalen!
Openingsuren voor telefonische en balie-reservaties:
- donderdag 28 oktober: van 13.30u tot 20.00u
- vrijdag 29 oktober: van 8.30u tot 13.30u – namiddag gesloten
- maandag 1 november: gesloten
- dinsdag 2 november: gesloten
- woensdag 3 november: van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.30u
- donderdag 4 november: van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 20.00u
- vrijdag 5 november: van 8.30u tot 12.30u – namiddag gesloten

Enkel voor het optreden van ‘Guitar Syndicate’ kan u nu al inschrijven (zie boven).
Alle activiteiten komen in aanmerking voor de Z-pas.
Tijdens deze evenementen worden er (sfeer)beelden genomen welke mogelijk gebruikt kunnen worden voor
publicatie op de website van Zoersel en in het seniorenkrantje.
Deze activiteiten kunnen enkel doorgaan met in achtneming van de op dat ogenblik geldende
coronamaatregelen.

