CENTRE VIVA CENTRUM

JANUARI - FEBRUARIMAART

197, Leon Theodoorstraat 1090 Jette
02/201.89.41

www.vivajette.be
Centreviva@vivajette.be

Centrum Viva
Beschrijving
OPENINGSUREN
Van maandag tot donderdag van
9u tot 17u. Vrijdag van 11u tot 17u
HOE TE BEREIKEN ?
Met de trein (halte station van Jette)
Met tram 19 en bussen 14 en 88
Viva ! Mob transportdienst
(0471/890.883 - 0471/833.053)

LEGENDA
: Moeilijkheid om te wandelen

WAAR ?
Leon Theodoorstraat, 197. Tegenover
het Garcetpark en nabij het station
van Jette
VOOR WIE ?
Vrije toegang voor alle 60 plussers uit
Jette
INFOS ET INSCHRIJVINGEN
02/201.89.41
centreviva@vivajette.be

: Rolstoel beschikbaar
: Inschrijving verplicht, vink het vakje aan om uw wens tot
inschrijving aan het team mee te delen

Centrum VIVA! is een dagonthaalcentrum voor alle jetse 60plussers. Het Centrum zorgt voor stimulerende activiteiten en stelt
senioren in staat om hun sociale banden te versterken, zodat ze zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.
Helaas kun je door de gezondheidscrisis niet meer vrij naar het
centrum komen. Daarom vragen wij u zich vooraf in te schrijven
voor de activiteiten. Wij danken u bij voorbaat voor het bijwonen
van alleen de activiteiten waarvoor u bent ingeschreven!
We vergaderen elke middag om onze boterhamen te delen in een
gezellige sfeer. Anders, is het mogelijk om een dagschotel te
bestellen!

Driemaandelijks heeft een deelnemersraad
plaats. Kom en deel jullie ideeën,
verwachtingen of opmerkingen, want samen
bouwen we aan Centrum VIVA!

Samenvatting van de jaar 2021

BESTE DEELNEMERS,
Het is nu algemeen bekend dat het Viva-team al zijn beloften houdt.
Zoals aan het begin van het jaar aangekondigd, hebben wij ondanks de
precaire omstandigheden in verband met de gezondheidscrisis een
groot aantal activiteiten ontplooid (ons team is beslist vindingrijk).
Het begon allemaal met de inhuldiging van de fresco's over de
mensenrechten in het Belgica-station. Dit was een waar genoegen: bij
het zien van ons werk, kon ik sommige mensen een traantje van trots
zien wegpinken.
Kort daarna hebben wij in het centrum verschillende workshops en
conferenties bijgewoond.
Er kwam met name een trainer van de gemeente die ons verschillende
tips gaf om te voorkomen dat we in de valstrikken van
internetcriminelen lopen! Bovendien heeft een voormalige verpleegster
ons tijdens de EHBO-workshop de juiste manier getoond om levens te
redden. Naast de externe sprekers nam onze deelnemer Anne F ons
terug mee in de tijd met verhalen uit het verleden die nog steeds
impact hebben op het heden! We gingen verder met de grote quiz en
de workshop Neuron Olympics om verschillende hersenfuncties te
activeren. Zoals u het kunt zien, zijn onze hersenen druk bezig
geweest!
Maar cognitieve stimulatie is niet alles. Daarom probeerden wij ons
lichaam te harmoniseren, door ons te ontspannen tijdens verschillende
sessies sofrologie, welzijn of lachyoga. Dankzij deze specifieke
technieken, zijn we erin geslaagd om te ontspannen.
Wij hebben ook de tijd genomen om uit te wisselen, om te spelen en
om onze cultuur te verrijken tijdens onze escapes en andere
ontdekkingsuitstapjes!

Kortom, laten we snel afscheid nemen van dit tumultueuze jaar 2021,
en vooruitkijken naar 2022 en zijn hoop!
Zoals gebruikelijk hebben we voor dit nieuwe jaar 2022 een nieuw
animatieprogramma samengesteld, dat vol hoop en vernieuwing
belooft te zijn. Het Viva-team stelt alles in het werk om u een
gediversifieerd kwaliteitsprogramma aan te bieden, met
inachtneming van de opgelegde maatregelen. We hebben een breed
scala aan activiteiten voor u gepland:
uitstapjes, bezoeken, spelletjes en creatieve activiteiten zullen onze
winterdagen opluisteren!
Om ten volle van de activiteiten en onvergetelijke momenten te
beleven, hoeft u zich alleen maar in te schrijven per e-mail, per
telefoon of wanneer u naar het centrum komt.
Elke eerste woensdag van de lopende maand kunt u zich inschrijven
voor de activiteiten van de volgende maand. Wacht niet langer, wij
nodigen u uit om ons winterprogramma te ontdekken! Dus haal je
agenda's, je pennen of je smartphones tevoorschijn voor nieuwe
ervaringen!

Voornaam:

PROGRAMMA VAN
JANUARI
MAANDAG 3

09u-16u Vrije tijd - Gratis

WOENSDAG 5

10u-12u Controverse tussen twee
teams - Gratis
14u-16u Kaarten /
Gezelschapsspellen - Gratis

VRIJDAG 7
11u-12u Smartphone en tablet, V & A Gratis
14u-16u Gebakjes en
verjaardagsfeest Drie Koningen - Gratis

DINSDAG 11

10u-12u Kookworkshop
Groentenballetjes, zoete aard. rijst - 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

DONDERDAG 13
11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis
14u-16u Theater initiatie - Gratis

MAANDAG
JEUDI15 17
10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

DINSDAG 4

10u-12u Kookworkshop
Wortelenstoemp, geroosterd varken- 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

DONDERDAG 6
11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis
14u-16u Juwelen ontwerpen- Gratis

MAANDAG 10
10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

MERCREDI 12

10u-12u Creatieve workshop - Gratis
14u-16u Geschiedenis van woorden
(fr) - Gratis

VRIJDAG 14
11u-12u Smartphone en tablet, V & A
- Gratis
14u-16u Deelnemersraad - Gratis

DINSDAG 18

10u-12u Kookworkshop Witloof met
zalm en aardappelpuree - 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

PROGRAMMA VAN
JANUARI
MERCREDI 19

DONDERDAG 20

10u-12u Brei workshop - Gratis

11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis

14u-16u Intergenerationnele
workshop met Abordage - Gratis

14u-16u Theater initiatie - Gratis

VRIJDAG 21
09u-17u Uitstap naar Namen : citadel
en parfumerie - 12€
11u-12u Smartphone en tablet, V & A
- Gratis

DINSDAG 25

10u-12u Kookworkshop Kippen
Stroganoff en tagliatellen - 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

DONDERDAG 27

09u-12u "Ages et images" Armillaire
centrum - Gratis
11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis
14u-16u Theater initiatie - Gratis

MAANDAG 31
10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

MAANDAG 24

10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

MERCREDI 26

10u-12u Creatieve workshop - Gratis
14u-16u Senioren, laten we niet vergeten
te zingen - Gratis

VRIJDAG 28

11u-12u Smartphone en tablet, V & A
- Gratis
14u-16u Linedance - Gratis

Voornaam:

PROGRAMMA VAN
FEBRUARI
DINSDAG 1

10u-12u Kookworkshop mosselen en
frietjes - 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

DONDERDAG 3

11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis
14u-16u Theater initiatie- Gratis

MAANDAG 7
10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

MERCREDI 9

10u-12u Creatieve workshop - Gratis

14u-16u Intergenerationele
workshop met Abordage - Gratis

VRIJDAG 11

11u-12u Smartphone en tablet, V & A
- Gratis
14u-16u Grote quiz - Gratis

MERCREDI 2
10u-12u Controverse tussen twee
teams - Gratis
14u-16u Kaarten /
Gezelschapsspellen - Gratis

VRIJDAG 4

11u-12u Smartphone en tablet, V & A Gratis
14u-16u Gebakjes en
verjaardagsfeest pannenkoeken - Gratis

DINSDAG 8

10u-12u Kookworkshop Schapen maté
met rijst - 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

DONDERDAG 10
11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis
14u-16u Interuniversitaire lezing :
actualiteit van Europese Unie na Brexit
- 3€

PROGRAMMA VAN
FEBRUARI
MAANDAG 14

10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

MERCREDI 16
10u-12u Brei workshop - Gratis
14u-16u Senioren, laten we niet
vergeten te zingen- Gratis

VRIJDAG 18

11u-12u Smartphone en tablet, V & A
- Gratis
14u-16u Linedance - Gratis

DINSDAG 22

10u-12u Kookworkshop
Kippenpasteitje- 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

DONDERDAG 24
11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis
14u-16u Theater initiatie - Gratis

MAANDAG 28
10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

DINSDAG 15
10u-12u Kookworkshop Rode kool, worst en
aardappelen - 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

DONDERDAG 17

09u-12u "Ages et images" Armillaire
centrum - Gratis
11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis
14u-16u Theater initiatie - Gratis

MAANDAG 21

10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

MERCREDI 23

10u-12u Creatieve workshop - Gratis
14u-16u Intergenerationele workshop
met Abordage - Gratis

VRIJDAG 25

09u-12u Uitstap naar Florenville : Orval
abdij, kloostermuseum - 12€
11u-12u Smartphone en tablet, V & A Gratis

Voornaam:

PROGRAMMA VAN
MAART
DINSDAG 1

10u-12u Kookworkshop Gegratineerde
aard. met spekjes en knolselderij- 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

DONDERDAG 3
11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis
14u-16u Geschiedenis van woorden
(fr) - Gratis

MAANDAG 7
10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

MERCREDI 9

MERCREDI 2

10u-12u Controverse tussen twee
teams - Gratis
14u-16u Kaarten /
Gezelschapsspellen - Gratis

VRIJDAG 4

11u-12u Smartphone en tablet, V & A Gratis
14u-16u Gebakjes en
verjaardagsfeest appeltaart - Gratis

DINSDAG 8

10u-12u Kookworkshop Spaghetti
bolognese - 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

DONDERDAG 10

10u-12u Creatieve workshop- Gratis

11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis

14u-16u Lezing Elizabeth de eerste,
maagdelijke koningin? - Gratis

14u-16u "Cin'aînés" Armillaire centrum
- Gratis

VRIJDAG 11
09u-12u Uitstap naar Flémalle :
Prehistomuseum - 12€
11u-12u Smartphone en tablet, V & A
- Gratis

DINSDAG 15

10u-12u Kookworkshop Vette rijst,
kip en groenten - 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

MAANDAG 14
10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

MERCREDI 16
10u-12u Brei workshop - Gratis

14u-16u Intergenerationele workshop
met Abordage - Gratis

PROGRAMMA VAN
MAART
DONDERDAG 17
11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis
14u-16u Theater initiatie - Gratis

MAANDAG 21
10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

MERCREDI 23
10u-12u Creatieve workshop - Gratis
14u-16u Grote quiz - Gratis

VRIJDAG 25
11u-12u Smartphone en tablet, V & A
- Gratis
14u-16u "Ca en jette" met Labolobo
- Gratis

DINSDAG 29

10u-12u Kookworkshop Zalm met
hollandaisesaus en frietjes- 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

DONDERDAG 31
11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis
14u-16u Theater voorstelling - Gratis

VRIJDAG 18

11u-12u Smartphone en tablet, V & A
- Gratis
14u-16u Linedance - Gratis

DINSDAG 22
10u-12u Kookworkshop Lam, groenten
en aardappelen - 3€
14u-16u Artiesten Parcours
schilderworkshop - Gratis

DONDERDAG 24
09u-12u "Age et images" Armillaire
centrum - Gratis
11u-12u Zachte gymnastiek - Gratis
14u-16u Theater initiaite - Gratis

MAANDAG 28
10u-12u Senior actua - Gratis
14u-16u Smartphone en tablet
initiatie - Gratis

MERCREDI 30

10u-12u Neuron Olympics - Gratis
14u-16u Intergenerationele workshop
met Abordage - Gratis

Beschrijving
van
activiteiten
Viva Jette

Smartphone en tablet initiatie:

Onze sessies gaan door op maandag om 14u. Breng
je toestellen mee en samen ontdekken we alle
mogelijkheden. We hebben gemerkt dat we soms
niet genoeg tijd hebben om al uw vragen te
beantwoorden, maar we hebben goed nieuws voor
u...

Smartphone en tablet vraag & antwoord:

Harten omhoog! Wij hebben ervoor gekozen u niet
in de steek te laten door elke vrijdag van 11u tot
12u v & a te organiseren, om uw vragen te
beantwoorden zodat u uw gereedschap onder de
knie krijgt. Zo bent u gewapend en klaar om uw
euforische momenten te vereeuwigen!

Theater initiatie
Na een lange onderbreking van 2 jaar hebben wij deze keer besloten het
avontuur deze keer voort te zetten, duimend op de positieve energie van
Molière, Shakespeare of Maeterlinck voor een voorstelling eind maart, als de
gezondheidstoestand het toelaat! Zoals u weet, zonder u is het een mislukking
en met u is het een groot succes! Daarom je acteerkwaliteiten echt nodig, zodat
we samen onverwachte scènes kunnen creëren in een warme en leuke sfeer !
Kom 3 keer per maand theatertechnieken ontdekken of herontdekken. Schrijf je
snel in, plaatsen worden schaars!

Artiesten Parcours
Senior créa

Bericht aan kunstenaars, ervaren of beginners, wil je je kennis verdiepen?
Deze activiteit is voor jou! Het is een unieke gelegenheid om professionals
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un bon in
moment
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optimaal
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Martine vous présentera également différentes idées et matériaux pour
zullen we daarvoor vanaf de eerste dag een thema kiezen !
customiser vos créations ou créer des œuvres originales pour les fêtes
de fin d'année ! L'ambiance chaleureuse et enrichissante y est
Trek
op 23 en 24 april
goede
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Viva
!

de verschillende activiteiten in de openbare ruimte, maar we zullen
het centrum ook uitzonderlijk openstellen voor de tentoonstelling
van onze prachtige werken!

Beschrijving
van
activiteiten
Viva Jette
Intergenerationele workshop met Abordage
Het lijkt erop dat het jaar 2022 intergenerationeel is! Dit is een goede zaak, want het is een
belangrijke factor voor een betere veroudering. Bovendien bevordert het de intellectuele
stimulering, de overdracht van waarden en kennis! Hoe kunnen we al deze voordelen
weigeren?
We weten dat de laatste twee jaar voor iedereen moeilijk zijn geweest. Daarom gaan we
leuke momenten met kinderen van de Abordage vereniging delen. Deze jongeren hebben
veel vragen over uw levenservaring en u zal hun interessante getuigenissen kunnen geven!
Aan de andere kant zal u ook de gelegenheid hebben om met hen te discussiëren over
onderwerpen die hen bezighouden en over hun visie op de huidige samenleving! Het is een
gelegenheid om te creëren, te weven, verbanden te leggen en ons te bevrijden van onze
vooroordelen! Wil je deze ervaring meemaken? Om te kunnen genieten van allerlei
activiteiten (spelletjes, patisserieworkshops, debatten,...) met veel erkenning op het einde,
hoef je je alleen maar in te schrijven bij het Viva-team!

"Ages et Images" workshop in Armillaire centrum
Deze workshop biedt senioren en jongeren de mogelijkheid
biedt een film te bekijken om zo een uitwisseling tot stand te
brengen. Zoals u weet, hebben we zelden de kans om met
andere generaties te delen. Daarom hebben wij besloten een
maandelijkse bijeenkomst te organiseren, om elkaar beter
te leren kennen en zo de vooroordelen en stereotypen die
wij soms in ons hoofd hebben, te verminderen! We
ontmoeten elkaar in het Armillaire centrum om samen iets
te delen en naar elkaar te luisteren, saamhorigheid hoort er
ook bij!
Een warme en verrijkende sfeer is gegarandeerd!

Beschrijving van
activiteiten Viva Jette
Cin'aines

Wij zijn verheugd om opnieuw samen te werken met het Centre Armillaire. Om de
wintermelancholie te vermijden, nodigen wij u uit om die perfecte activiteit voor
filmliefhebbers te komen bijwonen: de bioscoop! Of het nu gaat om een auteur of een
Amerikaanse film, neemt een film op het grote scherm je mee uit de tijd en in een
western of een dystopische komedie. Wij nodigen u dan ook uit om in de rust van de
middag te komen genieten van een filmsessie.
Rustig aan met de popcorn, bewaar wat ruimte voor het koken!

"Ça en Jette" met Labolobo
"Ça en Jette" is een project om sociaal isolement en digitale
ineenstorting tegen te gaan door nieuwe banden tussen de generaties te
creëren en zachte mobiliteit in de stad te bevorderen. Zoals voorgesteld
door Labolobo zullen wij eind maart in het Viva-centrum bijeenkomen
om ideeën uit te wisselen. Vervolgens zal begin april een speurtocht
worden georganiseerd rond de ontdekking van de wijk Jette en de
mobiliteit in de stad. Het spel wordt in duo's gespeeld, zodat iedereen
zijn weg kan vinden! Natuurlijk zal dit alleen gebeuren als de
gezondheidssituatie aan onze kant staat.

Lezingen
U bent uitgenodigd om de lezing over "EU-nieuws na Brexit" bij te wonen op 10
februari 2022 om 14.00 uur in het dorpshuis. De spreekster zal haar presentatie
aanpassen aan de actuele situatie om u correcte informatie te geven, maar ook
om u te helpen dit onderwerp beter te begrijpen aan de hand van concrete
voorbeelden.
Op 9 maart, de dag na Internationale Vrouwendag, zal Anne F, een goed
geïnformeerde deelnemer, komen spreken over Elizabeth I, de laatste koningin
van de Tudor-dynastie. Deze koningin had een mythe verzonnen over haar
maagdelijkheid; zij staat in de geschiedenis bekend als de Maagdelijke Koningin,
maar was zij werkelijk een maagd? Kom en ontdek het ware verhaal van
Elizabeth I !
.

Zoals u hebt gelezen, nodigen wij u uit om te blijven GENIETEN, uit te
blinken, plezier te maken en u te binden aan onze geweldige Viva-familie!

Wij verheugen ons erop u op 3 januari te zien, gelukkig en glimlachend,
zoals Henry Ford zei: "Samenkomen is een begin, samenblijven is
vooruitgang, samen werken is succes". In de tussentijd, wensen wij u :
Happy new
year
Sana saiida
Boldog új
évet
Felice anno
nuovo
Gelukkig nieuwjaar

Mbula ya elamu

Srekna nova godina

Kali chronia
Atte nekh
Bonne
année

Een jaar van
vreugde

52 weken van
welzijn

Twaalf maanden
plezier

365 dagen van
gezondheid

Verantwoordelijke uitgever :
Mijnheer Joris Poschet,
Voorzitter van OCMW Jette,
Sint-Pieterskerkstraat, 4749

WWW.VIVAJETTE.BE
CENTREVIVA@VIVAJETTE.BE

