Donderdag 4 mei 2017
“De sociale geschiedenis van een
migrantenbuurt.”
Wijkwandeling Foyer VZW

Een professionele gids
neemt u mee door de wijk
van de kanaalzone en
Molenbeek. U komt meer
te weten over de historische aspecten
van migratie en de ontwikkeling van
deze buurt.

De FedOS LEEFtijd Cultuur Brussel diverse uitstappen en bezoeken in Brussel en omstreken. Elk bezoek gebeurt in kleine groep
met een deskundige gids. Het zijn stuk voor
stuk leerrijke en interessante bezoeken. Aarzel
dus niet en kom zeker eens genieten!
Indien u wenst deel te nemen aan één van de
bezoeken, vergeet u dan niet in te schrijven
via het telefoonnummer: 02/218.27.19 of via
het e-mailadres: leeftijd@fedos.be

Graag een seintje voor 1 mei 2017.





Donderdag 8 juni 2017
Tour en Taxis
We bezoeken de site
van Tour en Taxis met
een gids. Meer informatie volgt.
De praktische informatie zal u nog
ontvangen.

BRUSSEL
PROGRAMMA
2016-2017

Opgelet!

Kostprijs: gratis leden / 2€ niet-leden
Verzamelplaats: 13u45 in de inkomhal
van Foyer, Werkhuizenstraat 25, 1080
Sint-Jans-Molenbeek.

FEDOS LEEFTIJD
CULTUUR



Er kan enkel worden ingeschreven tot en
met de vermelde inschrijvingsdatum.
Hierna worden er geen deelnemers
meer toegelaten. Wacht dus zeker niet
te lang want het aantal deelnemers is
beperkt!
De prijzen voor leden is voor mensen
die aangesloten zijn bij een lidafdeling
van FedOS vzw en het BOp. Personen met een reductie-paspartoe
(gratis pas+) kunnen zich gratis aansluiten bij de gidsbeurt. Gelieve deze zaken
bij de inschrijving te vermelden.
Uw inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnemersbijdrage op het
rekeningnummer: Iban: BE90 0682 4805
8632.

U kunt lid worden van FedOS vzw. U betaalt
€15 per jaar voor uw lidmaatschap. In ruil hiervoor neemt u deel aan de ledenprijs en krijgt u
bovendien 4 x per jaar ons tijdschrift Infor Senior in de bus.

FedOS vzw - Federatie voor
Onafhankelijke Senioren
Zaterdagplein 6
1000 Brussel
02/218.27.19
www.fedos.be
www.facebook.com/vzwfedos

Vrijdag 21 oktober 2016
Wereld-DELEN: Brussel in dialoog
FedOS LEEFtijd Cultuur
neemt deel aan de activiteit
van FedOS Brussel. U krijgt de
kans om mee te wandelen met
andere Brusselaars. Er worden
ervaringen, dromen,… gedeeld tijdens
een wandeling door de wijk van het
Brouckèreplein tot aan de KVS.
Kostprijs: gratis leden / 2€ niet-leden
Verzamelplaats: Inkomhal Zaterdagplein
6, 1000 Brussel om 13:30 onthaal met koffie.
14u: Start wandeling .
Inschrijven t.e.m. 18 oktober 2016.

1, 9, 15 december
Tabletlessen: zie extra flyer

Dinsdag 20 december 2016
Bijwonen Blokkenopnames
Dit is dé kans om eens een
tv-opname van Blokken van
achter de schermen mee te
maken! Werk mee aan een
enthousiast publiek!
Kostprijs: Gratis + 2 gratis drankbonnetjes
(vervoer zelf te betalen)
Verzamelplaats: 13u15 Aan loketten hal Centraal Station Brussel of om 13u46 aan ingang
stationsgebouw Vilvoorde (vermelden bij inschrijving).

Inschrijven t.e.m. 30 november 2016.

Donderdag 26 januari 2017
Vorming FedOS

Vrijdag 16 december 2016
Kerstdrink bij FedOS
FedOS LEEFtijd Cultuur
neemt deel aan deze verwarmende activiteit van
FedOS. U bent welkom om
zich te komen verwarmen
aan een lekker drankje op enkele stappen van de Brusselse kerstmarkt.
Kostprijs: gratis
Verzamelplaats: U bent welkom van 14u
tot 16u bij FedOS, Zaterdagplein 6, 1000
Brussel.
Graag een seintje voor 10 december 2016.

Meer informatie over inhoud na 27 oktober.

Dinsdag 21 februari 2017
Theater op de middag: Komiek/Freak
Deze komediant doet alles om
zijn publiek aan het lachen te
krijgen. Maar wat als er één
iemand niet lacht? De komiek
wordt een freak die niets aan
het toeval overlaat. Zijn leven
ligt in jouw handen.
Kostprijs: 5€ leden / 8€ niet-leden
Verzamelplaats: 12u15 in de inkomhal van
BOZAR, Ravensteinstraat 23, Brussel.
Inschrijven (VERPLICHT) t. e.m. 7 februari
2017.

Donderdag 23 maart 2017
Museum van de molen en de voeding
U komt meer te weten over
de geschiedenis van de molen en de maalderij tijdens
een rondleiding met gids.
Om het bezoek af te sluiten
wordt u uitgenodigd voor
een proeverij in de museumkeuken. U krijgt de keuze
uit heel wat lekkernijen.
Kostprijs: 4€ leden / 7€ niet-leden

Kostprijs: gratis leden / 2€ niet-leden
Verzamelplaats: Start 14u00 Zilveren zaal,
Zaterdagplein 6, 1000 Brussel.

Verzamelplaats: 13u10 Zaterdaplein 6, 1000
Brussel OF inkom museum te Windmolenstraat 21, 1140 Evere. (vermelden bij inschrijving)

Graag een seintje voor 20 januari 2017.

Inschrijven t.e.m. 9 maart 2017.

