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Gezellige kinderrommelmarkt onder goedkeurend oog van de senioren  
zaterdag in Vorst 

  

De intergenerationele dienst van de gemeente Vorst organiseert op zaterdag 18 juni een 
kinderrommelmarkt. Er komen 50 kraampjes aan de Luttrebruglaan 134-140, op de 
esplanade voor de seniorenclub Divercity.  
 
De brocante loopt van 10 tot 17 uur en wordt uiterst gezinsvriendelijk en gezellig! Senioren 
zullen kinderen die jonger zijn dan 12 jaar begeleiden, want enkel zij mogen er gerief komen 
verkopen. En er mogen enkel kinderspullen worden aangeboden: speelgoed, kleren, boeken, 
...  

Er worden ook ludieke activiteiten georganiseerd onder leiding van de senioren 
(reuzenspellen, workshop circus en zelfgebakken brood, springkasteel, ...) en van 17 tot 20 
uur wordt er ter afsluiting een grootse kinderdisco gehouden. 

“Uitwisselingen tussen ouderen en jongeren zijn van het grootste belang. Zij brengen elkaar 
iets bij en dat is het mooie van deze vruchtbare relaties voor iedereen. In Vorst dragen we 
onze ouderen een warm hart toe en bij elk van onze initiatieven zorgen we ervoor dat ze 
verbindend werken en dat er bruggen worden geslagen tussen Vorstenaren. 
Intergenerationaliteit staat centraal in onze acties”, aldus de Vorstse burgemeester Mariam El 
Hamidine. 

 

Het evenement is volledig gratis en het aantal stands voor de brocanteurs is beperkt tot 50. 
Inschrijven kan per e-mail (jeugdinfo@vorst.brussels) of per telefoon (02 332 39 66). 
 
BRASS, het cultureel centrum Al Malak, de preventiedienst en de gemeenschapswachten, 
alsook de Nederlandstalige bibliotheek zijn eveneens bij het evenement betrokken. 
 
 

Wie zijn zij? 
 

De Intergenerationele Dienst richt zich zowel tot de senioren als tot de jongeren. 
Ouderen beschikken over kennis en ervaring die een rijkdom vormt voor de toekomstige 
generaties. De jongeren van hun kant zijn thuis in de technologieën van vandaag. 
Door aan te zetten tot ontmoetingen komt er een sterkere intergenerationele solidariteit tot 
stand, die eveneens een uitwisseling van kennis en ervaring teweegbrengt. 
 

 

Wilt u meer informatie of een interview?   

Caroline Corbiau, tel. 0490 52 49 48 
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