Woensdag
18 oktober 2017

Vrijdag
20 oktober 2017

KAARTNAMIDDAG
14 uur

SLOTOPTREDEN
MET RONNY LEE
14 uur

Parochiezaal
Humbeeksebaan 188,
1980 Zemst-Laar

Ontmoetingscentrum
Zemstsesteenweg 15, 1981 Hofstade

Zin om een kaartje te leggen, in een
praatje of een gezellig samenzijn met
een drankje? Er komen verschillende spellen aan bod, zoals pressen en
wiezen.

Ronny Lee’s repertoire bestaat uit
liedjes van Clouseau, Marco Borsato,
André Hazes, Will Tura, Jan Smit, Joe
Harris, Johnny White en nog vele anderen.

Vanaf 16.15 uur kan je mee aanschuiven voor de koffietafel.

Er is gelegenheid om te dansen, iets
te drinken of gezellig een babbeltje te
slaan.

Toegang gratis,
inschrijven verplicht
i.s.m. OKRA Zemst-Laar

Tickets (€ 5) te verkrijgen op het gemeentehuis aan het Onthaal of online
via Ticketgang op www.zemst.be (klik
op ‘Ticketgang’).

Donderdag
19 oktober 2017
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SENIORENWEEK
2017

De Seniorenweek, een week waarin traditioneel veel te beleven valt.
En ook in 2017 maken we hier geen uitzondering op!

WANDELING
13.30u

Van 11 tot en met 20 oktober organiseren de gemeente Zemst, de
Seniorenadviesraad en de seniorenverenigingen de vierde editie van de
Seniorenweek in Zemst.

De wandeling telt ± 6 km.

Een week vol leuke activiteiten, zoals een wandeling, dansnamiddag,
fotozoektocht, kaartnamiddag, hoevebezoek, bingo, workshop over
de dode hoek … Afsluiten doen we de laatste dag met een feestelijk
optreden.

Vertrek Hof van Laar
Humbeeksebaan 177,
1980 Zemst-Laar

Deelname gratis,
inschrijven niet nodig
i.s.m. NEOS Zemst

Voor de activiteiten waar inschrijven nodig is, vragen wij om dit te doen
ten laatste op 6 oktober 2017 via onderstaande contactgegevens:
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V.U.: college van burgemeester en schepenen, burgemeester B. Coopman en
gemeentesecretaris J. Bruggeman, De Griet 1, 1980 Zemst

Dienst Vrije Tijd Zemst
015 61 88 91
vtw@zemst.be

Woensdag
11 oktober 2017

Vrijdag
13 oktober 2017

DANSNAMIDDAG MET GEBAK
14.30 uur

WORKSHOP ‘DODE HOEK OMZEILEN IN DE PRAKTIJK’
14 uur

Woonzorgcentrum Releghem
Lindestraat 60, 1980 Zemst

Kom genieten van deze plezierige
dansnamiddag in een ontspannen sfeer
bij een drankje en gebak.
Deelname gratis,
inschrijven niet nodig
i.s.m. OKRA Hofstade, OKRA Weerde,
OKRA Zemst en WZC Releghem

Donderdag
12 oktober 2017
HOEVEBEZOEK
14 uur

Landbouwbedrijf
Van Haesendonck
Van Assche Voetweg 10,
1982 Zemst-Weerde
Vraag jij je soms af hoe een hedendaags landbouwbedrijf functioneert?
Vanwaar onze voeding komt? Tijdens
de rondleiding ontdek je waarom witloof een echte Belgische uitvinding is
en hoe de landbouwer instaat voor het
welzijn van zijn dieren. Een enthousiaste plattelandsgids brengt de uitstap tot
een goed einde.
Deelname gratis,
inschrijven verplicht
i.s.m. Dienst Landbouw en
Landbouwbedrijf Van Haesendonck

Bibliotheek en parking Sporthal
Schoolstraat 23, 1980 Zemst

Iedereen weet wel wat de dode hoek
is, maar waar bevinden die dode hoeken zich juist? Volstaat het om steeds
voldoende afstand te houden van de
vrachtwagen? Ben ik zichtbaar als ik
voor een vrachtwagen rijd? Zijn de
dode hoeken van mijn eigen wagen dezelfde als die van een vrachtwagen? Op
al deze vragen krijg je een antwoord
tijdens een theoretisch en praktijkgedeelte.
Deelname gratis,
inschrijven verplicht
i.s.m. dienst Mobiliteit en Vlaamse
Stichting Verkeerskunde (VSV)

Tom
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Maandag
16 oktober 2017

Dinsdag
17 oktober 2017

FOTOZOEKTOCHT

BINGO
14 uur

Vertrek tussen 13 en 14 uur
aan kerk Weerde
Een ontspannende tocht van 4 á 5 km
door Weerde, met onderweg een aantal
verrassende foto’s die je moet trachten
te herkennen.
Deelname gratis,
inschrijven verplicht
i.s.m. OKRA Elewijt

d’ Oude School
Damstraat 49, 1982 Zemst-Weerde
Een gezellige Bingonamiddag met leuke
prijzen. Lijkt het je leuk om mee te
spelen en de ballen te zien vallen, kom
dan gezellig meedoen.
Deelname gratis,
inschrijven verplicht

