
INSCHRIJVING 
Inschrijven voor de activiteiten van de seniorenweken kan via de website van de 
gemeente: www.berlaar.be/inschrijven.

Je kan ook langsgaan op het gemeentehuis.

Voor de seniorenfeesten kan enkel met onderstaand formulier ingeschreven worden.   
Er worden dit jaar 2 feesten georganiseerd. Vermeld bij jouw inschrijving zeker welke dag 
je komt. Er kunnen elke dag 200 personen inschrijven, snel wezen is dus de boodschap.

KORTING
Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds 
krijgen tijdens de Week van de Senior korting. De korting houdt in dat alle activiteiten 
tot en met 5 euro gratis zijn. Voor actviteiten boven 5 euro is de korting bepaald op 
50% van de prijs. Om te bewijzen dat je recht hebt op deze korting moet je op het 
inschrijfformulier een klevertje van het ziekenfonds kleven. Dit geldt per persoon.  
Schrijf je 2 mensen in dan moet je ook 2 klevertjes kleven. Iedereen – mensen met en 
mensen zonder korting - dient bij inschrijving via zijn vereniging het formulier en het 
geld in een gesloten enveloppe te steken. Op die manier blijft de privacy gewaarborgd.

Als u in de toekomst de nieuwsbrief van de gemeente wil ontvangen  
kan u hier uw mailadres noteren: 

* Geeft u toestemming om beeldmateriaal,  
genomen tijdens deze activiteit te gebruiken en publiceren?   ja    neen
De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden enkel in functie van de activiteiten en werking van de 
Gemeente Berlaar gebruikt. Beeldmateriaal genomen tijdens deze activiteit kan gebruikt worden voor publiciteit 
via één van de gemeentelijke kanalen, kan 5 jaar actief gebruikt worden en wordt daarna enkel bijgehouden in 
het historisch actief. De privacyverklaring van de gemeente vindt u op de website: www.berlaar.be 

Naam en voornaam of klevertje ziekenfonds

Adres

 taart

 fruitsla

prijs

 € 5 (= korting)

 € 10

Geboortejaar

Telnr.

Naam en voornaam of klevertje ziekenfonds

Adres

 taart

 fruitsla

prijs

 € 5 (= korting)

 € 10

Geboortejaar

Telnr.

Start inschrijvingen: 
donderdag 1/9/22, 9u

INSCHRIJVING EN INFO 
Onthaal gemeentehuis, Markt 1
03 410 19 00 – vrijetijd@berlaar.be 
www.berlaar.be/senioren

i.s.m. de Berlaarse seniorenraad

IEDEREEN
IS WELKOM!

Het seniorenfeest wordt op 2 dagen georganiseerd.  
Duid aan welke dag je wil komen: 

 donderdag 22 september   vrijdag 23 september

INSCHRIJVINGSFORMULIER

 film Marina, 26/9, € 2  film Lassie, 26/9, € 2  seniorenbowling, 27/9, € 7

 praatcafé dementie, 27/9, gratis   peuters in actie, 1/10, gratis

SENIOREN
weken



LOCATIE zaal Familia, Aarschotsebaan 105
PRIJS 10 euro of 5 euro met korting

donderdag 22 en vrijdag 23 september

van 12 tot 16.30 uur (deuren om 11.30 uur)

SENIOREN 
FEESTEN  

We organiseren het seniorenfeest dit jaar 2 dagen na elkaar voor telkens  
200 personen. Je dient dus te kiezen tussen donderdag of vrijdag.  
Zet dit ook op  jouw inschrijfformulier.

PROGRAMMA
11u30:  Deuren open

12u:  Warme maaltijd: 
 Cocktail van kip
 Varkenshaasje met champignonsaus,   
 witlof, boontjes met spek en kroketten
13u40:  Optreden Marc en Lea, deel 1
14u30:  Taart of fruitsla (keuze)
15u30:  Optreden Marc en Lea, deel 2
16u30:  Einde

OP DE LOCATIE 
GELDT EEN MAXIMUM- 

CAPACITEIT
VOLZET IS VOLZET

START INSCHRIJVINGEN:  
DONDERDAG 1/9, 9U

MAANDAG 26 SEPTEMBER 2022
14.30 uur: film voorstelling Lassie
Locatie: wzc St Augustinus, Legrellestraat 39
Prijs: 2 euro
Lassie is een Amerikaanse jeugdfilm  
in Technicolor uit 1943 en is gebaseerd  
op het gelijknamige boek van Eric Knight  
en gaat over de vriendschap van een  
jongen en zijn hond Lassie.

MAANDAG 26 SEPTEMBER 2022
14.30 uur: filmvoorstelling: Marina
Locatie: WZC Kloosterhof, Sollevelden 5
Prijs: 2 euro
Italië 1948. De 10-jarige Rocco groeit op 
in een prachtig maar arm bergdorpje 
in Calabrië, tot zijn vader op een dag 
beslist om op zoek te gaan naar een 
betere toekomst voor zijn gezin. Hij 
vertrekt naar België, om daar geld te 
verdienen in de steenkoolmijnen, en dan 
naar zijn geboorteland terug te keren. 
Maar al vlug laat hij zijn gezin over-
komen en zo wordt de jonge Rocco van 
de ene dag op de andere een migrant. 
De grauwe mijnstreek in Limburg, de 
ijzige winters, het racisme en de vreem-
de taal en cultuur zijn een domper op 
de levensvreugde van de kleine jongen. 
Rocco wil zijn zoals de andere kinderen 
en iemand worden en iets betekenen in 
het leven.

DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022, 
NAMIDDAG
14 uur: seniorenbowling 
Locatie: De speelberg, Mechelbaan 27, Putte
Prijs: 7 euro Inschrijven verplicht
We voorzien 2 spelletjes, koffie en taart.

DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022, 
AVOND
19.30 uur: praatcafé dementie, het effect 
van muziek op het brein
Locatie: Lokaal Diensten Centrum  
Balderhuys, Pastorijstraat 2a, Berlaar
Prijs: gratis, inschrijven verplicht 
Deze avond gaat het over de invloed van 
muziek op het brein.   
Er komt ook een mantelzorger zijn verhaal 
vertellen.

WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2022
14.30 uur: kledij uit de oude doos  
in een modeshow
Locatie: wzc St Augustinus, Legrellestrat 39
Prijs: gratis
Doorheen de eeuwen is onze kleding  
geëvolueerd tot wat we vandaag kennen.  
In een modeshow zie je die hele evolutie 
voorbij komen.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2022
14.00 uur: infonamiddag Verkeersregels 
en de Elektrische fiets
Locatie: Buurthuis Gust en Tina,  
Legrellestraat 39
Prijs: gratis
We voorzien een opfrissing van de ver-
keersregels om je veilig met uw elektrische 
fiets in het verkeer te kunnen begeven.

ZATERDAG 1 OKTOBER 2022
10 tot 11 uur: peuters in Actie  
met hun grootouders
Locatie: BKO Centrum, Pastorijstraat 60
Prijs: gratis, inschrijven verplicht
Je schrijft samen met je peuter in om een 
uurtje te komen bewegen en spelen. We 
voorzien begeleiding van het spel zodat jij en 
je peuter actief op avontuur kunnen.

SENIOREN 
ACTIVITEITEN

  Dit programma is onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen

 


