
 

Vrijdag 01/07 > zaterdag 02/07 
 

➢ Vrijdag 01/07: 

10u: Dansworkshop “Lichaamsexpressie” 

met Francesca 
 

ZATERDAG 02/07: 

VOLKSBAL – SINT-DENIJSPLEIN 

Van 15u tot 21u 

Muzikale animatie / Maskers maken / 

Dansworkshop en flashmob / Concert van The 

Choolers / dj-set door Daddy K7 

 

Maandag 04/07 > vrijdag 08/07 
 

➢ Maandag 04/07: 

• 10u: Virtuele gym/zumba 

• 13u30: Schrijfworkshop  

met Stéphanie & Eve  
 

➢ Dinsdag 05/07: 
BINGO om 14u 

 

➢ Woensdag 06/07: 

Geluidswandeling ter ontdekking van  

de wijk VroegeGroenten / Wiels.  

Afspraak in Divercity om 13u30 
 

➢ Donderdag 07/07: 

• 10u: Virtuele zachte gym 

• 14u: Bezoek aan de tentoonstelling 

“HAUTE TENSION” in het museum  

Art et Marges 
 

➢ Vrijdag 08/07 

10u30: Leesclub met Biblif 

Maandag 11/07 > vrijdag 15/07 
 

STAGE STOP MOTION 

Elke dag van 10u tot 16u in Divercity 
 

Kom een videoclip maken met het team 

van ZOROBABEL  
 

Elke dag een ontdekking:  

het creëren van het script,  

de personages en de decors.  

Frame-per-frame opname  

en geluid 
 

Maandag 18/07 > vrijdag 22/07 
 

➢ Maandag 18/07: 

10u: Virtuele gym/zumba 
 

➢ Dinsdag 19/07: 

Ontdekking van de planten in de moestuin 

van de Drukkerij + pluk + aperitief met 

hapjes op basis van de oogst – afspraak ter 

plaatse om 14u 

 

➢ Donderdag 21/07: Nationale feestdag / 

centrum gesloten 
 

➢ Vrijdag 22/07: 

10u30: Gezelschapsspellen met Biblif 
 

Maandag 25/07 > donderdag 29/07 
➢ Maandag 25/07: 

10u: Virtuele gym/zumba 
 

➢ Woensdag 27/07: 

14u: Filmclub 
 

➢ Donderdag 28/07: 

10u: Zachte gym via video 

Voor alle info, vragen of inschrijvingen: neem contact op met de Seniorendienst,  

tel. 02 376 10 06 of 0490 14 25 81 of 82 

➢ Vrijdag 29/07: 

Het beschermde gebied Neerpede in Anderlecht 

ontdekken met Nathalie Gillet: Ontmoeting met 

een tuinierster, planten ontdekken en plukken – 

picknick – wandeling rond de vijvers 

 



 

Op initiatief 
van de Burgemeester en de Schepen van Cultuur, in naam van het College en Schepenen van de gemeente  

 
Niet te missen workshop: 

 
 

 

 

Agenda  

van de workshops  

& animatie  

Divercity 
 

 Juli 2022 
 

 

“De Seniorendienst van de gemeente 

Vorst is een dienst gewijd aan het welzijn, 

de zelfontplooiing en de autonomie van de senioren 

in onze gemeente. 

Wij organiseren debatten, diepgaande gesprekken, 

workshops en excursies 

die gericht zijn op het delen van kennis, 

ideeën en artistieke bezigheden. ” 

 

Adres van het centrum Divercity: 

Luttrebruglaan 134 

1190 Vorst 

Divercity is vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer: 

Tram: 82 & 97 (halte Wiels) 
Bus: 49 & 50 (halte Wiels) of 74 (halte Gerij) 

 



 


