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Beste senior

De lokale dienstencentra moesten 
de deuren sluiten, voor jullie en onze 
gezondheid. Ze staan er daardoor ver
laten bij, maar de medewerkers doen 
wat ze altijd doen. De omstandigheden 
maken het niet makkelijk maar we zijn 
creatief: sociaal contact vanop afstand, 
activiteiten online en dienstverlening 
met mondmaskers.
We zijn blij dat we er zo, ook in deze 
moeilijke periode, voor jou kunnen 
zijn. Vele senioren krijgen een wekelijks 
telefoontje, er worden boodschappen 
gedaan, maaltijden geregeld,…  
Op AVS en Facebook zijn er bewe
gingsmomenten en bewoners van 

“We zijn 
blij dat 
we in 
deze  
tijden  
er voor 
jullie 
kunnen 
zijn.”

appartementen doen zelfs 
aan ‘balkongymnastiek’. Zo 
houden we het gezond!
Maar we hopen natuurlijk vooral 
dat we jullie snel terug kunnen zien 
– een ferme handdruk, een knuffel, 
en samen het glas heffen op de 
toekomst.
Tot het zover is: blijf bezig, blijf bewe
gen… en als je hulp nodig hebt: bel 
gerust het ldc in je buurt.

Bert Seys, 
directeur lokale dienstencentra
Rudy Coddens, 
schepen van Seniorenbeleid

ZORG
VOOR
ELKAAR

PSYCHOLOGISCHE HULP
Wat te doen als je in deze angstige tijden moei
lijk de slaap kan vatten? Hoe maak je contact in 
lockdown? Hoe neem je van op afstand afscheid 
van een dierbare? Onze psychologen zetten je  
op weg.

BLIJVEN BEWEGEN
Samen bewegen, elk in zijn kot. Dat kan perfect 
op onze facebookpagina’s. Blijf dus niet stilzitten 
in je huis, want rust roest. En wat is beter om 
even je zorgen te vergeten dan een danspasje te 
wagen?

BINNENIN
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Niet vastroesten!

“Omdat we van de ene 
op de andere dag sloten, 
moesten we snel in gang 
schieten om aan onze 
bezoekers een aange
past aanbod en een 
zinvolle dagbesteding te 
presenteren”, vertellen 

ergotherapeuten Céline, 
Evelien, Lies en Arne. Zo 
kan je op de Facebook
pagina van verschillende 
centra live beweeglessen 
volgen. “Leuk daaraan is 
dat iedereen op hetzelfde 
moment beweegt. Dat 

versterkt het samen
horigheidsgevoel.”
Maar er wordt ook ge
dacht aan ouderen die 
niet mee zijn met sociale 
media. “Een papieren 
versie van ons wekelijks 
digitaal  coronakrantje 
bussen we bij die 
mensen. Daarin staan 
bewegingstips met een 
stoel als steunpunt, want 
we houden het veilig. 

De oefeningen werken 
op lenigheid, evenwicht 
en spierkracht. Ook via 
televisie bereik je vlot 
deze doelgroep. Daarom 
dat we samen met de ste
delijke Sportdienst elke 
dag op de OostVlaamse 
televisiezender AVS drie 
beweegsessies aan
bieden, waarvan één 
specifiek voor ouderen.”

Ook in deze ‘Blijf-in-uw-kot’ periode is het belang-
rijk om niet vast te roesten. Voldoende lichaams-
beweging is een must om je goed in je vel te voelen 
en mentaal fit te blijven.

GEESTIG GEZOND 

Leid jezelf af. De lente
schoonmaak bijvoor
beeld of een kast oprui
men. Zoek contact. Bel 
een familielid of jouw 
lokaal dienstencentrum. 
Wordt het coronanieuws 
je teveel, blijf er dan van 
weg. Ademhalingsoefe

ningen helpen je tot rust 
te komen en voorkomen 
paniekaanvallen.

Dagboek bijhouden
In tijden met veel 
emoties kan schrijven 
helpen om even tot rust 
te komen. Vertel over je 

angsten, je twijfels, je 
verlangens. Schrijf over 
wat jou de moed geeft 
om door te gaan.

Doe eens iets alleen
Een gouden tip voor 
mantelzorgers: neem af 
en toe ook rust. Las in je 
dagschema ook ontspan
ningsmomenten in. Maak 
van minder plezierige  
activiteiten toch iets 
leuks. Opbeurende mu
ziek helpt altijd!

Cultuur
Kunst is het beste ge
neesmiddel voor de ziel. 
Muziek, film, een goed 
boek helpen tegen verve
ling, irritatie, verdriet.

Bewegen
Beweeg zeker 15 minu
ten per dag. Wees goed 
voor je lichaam. Dat helpt 
ook om mentaal gezond 
te blijven.

Het Covid19-virus is overal en je moet veel  
binnen blijven. Je geestelijke gezondheid bewaren 
is daarom extra belangrijk. Psycholoog Katrien 
Vandepitte geeft enkele tips om dat zo goed 
mogelijk te doen.
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Compensatie 
voor weggevallen 
activiteiten en 
dienstverlening
Wie zich inschreef voor activiteiten die door de 
sluiting van de lokale dienstencentra niet kon-
den doorgaan, heeft recht op een tegoedbon of 
een terugbetaling.

“Voor afgelaste activiteiten en stopgezette cursus
sen en ateliers werken we met het principe van de 
tegoedbon”, legt Bert Seys, directeur van de lokale 
dienstencentra, uit. “De waarde ervan komt overeen 
met het bedrag dat je betaalde voor de activiteiten 
of lessen die niet konden doorgaan. Met de tegoed
bon kan je dan opnieuw activiteiten aankopen in 
één van onze elf lokale dienstencentra.”
De tegoedbon is geldig tot eind dit jaar en verleng
baar met 6 maanden als in september de activi
teiten niet heropgestart kunnen worden. Verder 
staat de tegoedbon op naam. Je kan hem dus niet 
doorgeven aan iemand anders.
Zodra het lokaal dienstencentrum open is, ontvang 
je je tegoedbon en kan je die gebruiken.

Dienstverlening
Betaalde maaltijden of afspraken met kapper, 
pedicure, manicure en gelaatsverzorging die niet 
konden doorgaan, worden na de heropening van 
je lokaal dienstencentrum naar een nieuwe datum 
verzet. Ben je niet geholpen met een nieuwe 
 datum, dan kan je na overleg met de centrumleider 
je geld terugkrijgen.

Mondmaskers

Een zelfgemaakt mondmasker (zie hiervoor  
maakjemondmasker.be) biedt niet dezelfde be
scherming als een medisch masker.

Volg daarom deze instructies:
• Was je handen grondig alvorens het mond

masker aan te raken.
• Raak de binnenkant niet aan en raak het  

masker niet aan als je het draagt.
• Gebruik de uiteinden van de linten om het  

aan en uit te doen.
• Je moet met mond én neus door het masker 

ademen.
• Vervang het mondmasker zodra het masker of 

de filter nat is.
• Stop het gebruikte masker meteen in een 

afsluitbaar plastic zakje.
• Was het één keer per dag op 60°C en stop er 

een nieuwe filter in.
• Draag het masker alleen wanneer nodig.
• Gebruik het masker niet om in de buurt van 

een besmet persoon te komen.



te doen 
digitaal

‘BLIJVEN PLEUJE’
Onder die noemer zijn er elke weekdag op  
televisiezender AVS drie beweegsessies. Om  
12 u. en 17.50 u. een rustige sessie voor een 
ruim publiek en om 15 u. stoelturnen voor 
ouderen. De uitzendingen kan je achteraf ook 
bekijken op de facebookpagina Gent Plus 50.

A L’AISE
Of bewegen op het gemak. Elke dinsdag 
en donderdag om 11 u. geeft de stedelijke  
sportdienst rustige workouts op zijn face
bookpagina www.facebook.com/GentSport. 
Live moment gemist? De filmpjes kan je 
herbekijken via Facebook of YouTube.

LDC’S ONLINE
Doe wekelijks mee op de facebookpagina Gent 
Plus 50 en krijg telkens 1 UiTPASpunt:
• Ma, 10.30 u.: bewegen op muziek (aerobic, fitnes, 

turnen)
• Woe, 11 u.: stoelyoga ‘Zit en fit’
• Vrij, 11 u.: danspasjes aanleren vanuit je huiskamer

Samen één tegen corona

“Wie moeite heeft om eten 
te maken of boodschappen 
te doen, dringend thuiszorg 
nodig heeft, nood heeft 
aan een babbel of een 
luisterend oor kan altijd 
bij ons terecht”, verzekert 
Bert Seys, directeur van de 
lokale dienstencentra. Daar 
bemerken ze dat de solida
riteit groot is. Er zijn meer 
vragen van kandidaatvrij
willigers dan van mensen 
die hulp nodig hebben.  
Een initiatief van ldc De 
Mantel om bij verjaardagen 
van bezoekers de straat met 
ballonnen te versieren en 
een liedje te zingen, kent 
veel bijval. Computerleraar 
Daniël De Ridder maakte 
een handleiding over hoe je 
moet videobellen. 
Wil je op de hoogte blijven 

van het activiteitenaanbod? 
Volg dan zeker de face
bookpagina van je lokaal 
dienstencentrum. Weke
lijks verschijnt er ook een 
coronakrant met algemene 
info en tips om fysiek en 
psychisch fit te blijven. In 
een extra vrijetijdseditie 
staan kookrecepten en 
ideeën om creatief bezig te 
zijn. Ook het balkon turnen 
vond intussen ingang. 
In leuke pakjes en met 
swingende muziek doen 
ergotherapeuten en buurt
sportwerkers bewoners 
mee bewegen op hun bal
kon of van achter hun raam. 
Tegelijk halen ze hen zo uit 
hun sociaal isolement. 

www.stad.gent/corona 
0800 14 689

De lokale dienstencentra mogen dan al gesloten zijn, 
de dienstverlening blijft wel zo veel mogelijk gewaar-
borgd. Kwetsbare buurtbewoners worden individu-
eel ondersteund via huisbezoeken en telefonische 
contacten. 

DIENSTVERLENING

Wanneer gaat mijn dienstencentrum
WEER OPEN?

De dienstencentra moesten de deuren sluiten om een verdere 
verspreiding van het coronavirus te vermijden. Hoe lang dat 
duurt, is afhankelijk van het verdere verloop van de epidemie in 
ons land. Aangezien de gevolgen van besmetting vaak ernstiger 
zijn bij ouderen, waren de dienstencentra één van de eerste 
voorzieningen die de deuren moesten sluiten. We zullen om 
diezelfde reden wellicht niet bij de eerste zijn om onze normale 
activiteiten te hervatten.

Geen zitdag belastingen,  
WAT NU?

Hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? Dat kan 
in deze coronatijden alleen nog telefonisch. Bel daarvoor naar 
het nummer op de envelop van je aangifte. Je krijgt dan een 
afspraak om je aangifte per telefoon te laten invullen. Per post 
ontvang je een document met de meegedeelde gegevens.  
Dat document moet je ondertekenen en terugsturen. Dat kan 
ook digitaal via eBox, de beveiligde brievenbus van de over
heid. Je kan die activeren op doemaardigitaal.be.

Wat is  
GENT HELPT?

Veel mensen kunnen in deze 
moeilijke tijden hulp gebrui
ken, waaronder alleenstaande 
ouderen. Onder de noemer Gent 
Helpt bundelt Stad Gent alle 
hulpvragen en kan je je opgeven 
als kandidaatvrijwilliger. Je vindt 
er ook kaartjes die je bij buren 
in de bus kan steken of aan het 
raam hangen, waarop je aan
geeft dat je wilt helpen of hulp 
nodig hebt met boodschap
pen,… Help alleen anderen als 
je in goede gezondheid bent en 
houd afstand.

www.stad.gent/genthelpt

Ik laat beter  
MIJN HUISARTS GERUST, ZEKER?

Angst voor coronabesmetting mag je niet beletten om bij andere 
medische klachten of als je een voorschrift voor medicatie nodig 
hebt je huisarts te contacteren. Die doet vaak eerst een telefoni
sche raadpleging. Is het nodig dat je langskomt, dan gebeurt dat 
in de meest veilige omstandigheden. Ook in de spoedafdelingen 
van ziekenhuizen is een dubbel circuit ingericht, zodat mensen 
zonder coronaklachten niet in contact komen met coronapatiën
ten. Blijf zeker niet rondlopen met ernstige klachten!

Wat te doen als mantelzorger voor iemand 
DIE NIET INWOONT?

Beperk je tot de essentiële zorg en houd het kort. Leef de hygië
nische maatregelen strikt na en bewaar minstens 1,5 m afstand 
als fysiek contact niet vereist is. Doe je alleen boodschappen, 
laat die dan achter aan de voordeur en betreed de woning niet. 
Bezoek ter plaatse kan je vervangen door extra telefonisch 
contact of gebruik van multimedia. Als mantel zorger verleen je 
essentiële zorgen, dus mag je je ook verplaatsen.

5 VRAGEN IN CORONATIJDEN



CONTACTGEGEVENS

Lokale  
dienstencentra
De Boei
 09 266 34 88
 ldc.deboei@stad.gent
  www.facebook.com/ldcdeboei

De Horizon
 09 266 88 55
 ldc.dehorizon@stad.gent
  www.facebook.com/ldc.dehorizon

De Knoop
 09 266 45 80
 ldc.de.knoop@stad.gent
  www.facebook.com/lokaaldienstencentrumde
      knoop

De Mantel
 09 266 98 55
 ldc.demantel@stad.gent
  www.facebook.com/ldc.demantel

De Regenboog
 09 266 34 34
 ldc.deregenboog@stad.gent
  www.facebook.com/deregenbooggent

De Thuishaven
 09 266 34 66
 ldc.dethuishaven@stad.gent
  www.facebook.com/ldc.dethuishaven

De Vlaschaard
 09 266 93 44
 ldc.devlaschaard@stad.gent
  www.facebook.com/ldc.devlaschaard

De Waterspiegel
 09 266 30 50
 ldc.dewaterspiegel@stad.gent
  www.facebook.com/dewaterspiegel

Speltincx
 09 266 38 96
 ldc.speltincx@stad.gent
  www.facebook.com/ldcspeltincx

Ten Hove
 09 266 88 88
 ldc.tenhove@stad.gent
  www.facebook.com/lokaaldienstencentrum.
      tenhove

Wibier
 09 266 31 00
 ldc.wibier@stad.gent
  www.facebook.com/ldc.wibier

Facebookpagina Gent Plus 50
  www.facebook.com/gentplus50

“MEER VERBONDENHEID”
“Het grootste gemis zijn 
de sociale contacten. 
In deze moeilijke 
tijden zijn mijn man 
en ik vooral op onszelf 
aangewezen. Tegelijk 
bemerk ik meer solida-
riteit en verbondenheid 
tussen de mensen. 
Hopelijk kan deze 
corona crisis een men-
taliteitswijzing bewerk-
stelligen en gaan we 
daarna anders leven.”

Linda Saveyn is barvrijwil
liger in lokaal diensten
centrum De Mantel, volgt 
er op dinsdag een uur 
bewegingsles en doet 
daarnaast ook aan yoga 
en conditiegym. “Dat valt 
nu allemaal weg maar 
ik sla me er wel door
heen. De bewegingsles 
in De Mantel volg ik 
nu online. En met alle 
deelnemers hebben we 
een WhatsAppgroepje 
gevormd, zodat we elkaar 
op de hoogte houden. 
Ondertussen probe
ren mijn man en ik wat 
structuur in ons leven te 
krijgen. We blijven al wat 
langer in bed liggen! In de 
voormiddag is het vooral 
kuisen geblazen. Onze 
woning en auto hebben 
er nog nooit zo piekfijn 
uitgezien. In de namid
dag fietsen of wandelen 
we. We zitten hier aan de 
Schelde, dus we kunnen 
alle kanten uit. Maar altijd 
alleen met ons tweeën. 
We volgen de regels van 
social distancing strikt op.”

Om boodschappen 
gaan, doet Linda alleen. 
“Mijn echtgenoot gaat 
niet mee naar binnen. 
Hij ziet dat niet zitten. 
Zelf heb ik geen schrik, 
zolang iedereen zich 
aan de regels houdt. Wat 
niet vanzelfsprekend is. 
Maar je moet ook niet 
constant lopen denken 
wat er allemaal verkeerd 
kan lopen. Het mag geen 
obsessie worden, anders 
is het niet meer leefbaar. 
Mocht ik ziek uitvallen, 
dan zou ik vooral bezorgd 

LEVEN IN CORONATIJDEN

zijn om mijn man. Want 
in het huishouden kan hij 
moeilijk zijn plan trekken.”

Tegelijk beseft Linda 
dat zij en haar man zich 
gelukkig mogen prijzen. 
“Ik denk vooral aan alle 
alleenstaande ouderen 
en generatiegenoten die 
digitaal niet mee zijn. OK, 
er wordt goed voor hen 
gezorgd. Ze krijgen hun 

maaltijden aan huis. Van
uit het lokaal dienstencen
trum is een boodschap
pendienst opgestart. Ze 
worden opgebeld. Maar 
ze missen toch vooral die 
sociale contacten. In de 
cafetaria een koffie drin
ken, een babbeltje slaan, 
de krant lezen.”

“Positief is dat mensen 
heel solidair zijn. Op 

straat zeggen ze rapper 
goeiendag. Ze zwaaien 
met witte doeken. Bij ons 
in de straat klinkt elke 
avond om acht uur ‘You’ll 
never walk alone’ uit de 
luidspreker. Veel mensen 
beseffen nu dat we te snel 
leven, we lopen onszelf 
voorbij. Het is vaak elk 
op zich. Alles draait rond 
geld. En nu blijkt dat 
onze gezondheid niet te 
koop is en dat we beter 
meer tijd vrijmaken voor 
elkaar. Voor kleine maar 
essentiële dingen zoals 
elkaar helpen en eens 
goed knuffelen. Dat stemt 
hoopvol voor het leven na 
corona.”

“Ondertussen proberen 
mijn man en ik wat 
structuur in ons leven te 
krijgen.”
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