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Samen beleven doet u zweven 



Beste senior
Beste Gentenaar
 
Op 18 november start de jaarlijkse Seniorenweek, een week  
met een bijzonder aanbod aan activiteiten waarin het leven en 
welzijn van de niet-meer-zo-jonge Gentenaars centraal staat... 
Hoewel leeftijd relatief is: het is vooral van belang hoe jong of  
oud je je voelt.
 
Volgens onze bevolkingscijfers waren er op 31 december vorig  
jaar niet minder dan 71.826 Gentenaars ouder dan 55 jaar,  
genoeg om een middelgrote Vlaamse stad mee te vullen.
Het thema dit jaar is: ‘Ouderen als actieve schakel voor een
hechtere buurt’. Als senior kun je namelijk een belangrijke
maatschappelijke bijdrage leveren als vrijwilliger, als actieve  
buur of als boeiende, wijze verhalenverteller.
 
Ontdek het formidabel programma van de Seniorenweek met 
museumbezoeken, sport, geschiedenis, muziek, lezingen en nog 
veel meer. Wacht zeker niet te lang om kaarten te bestellen!

“We nemen ons als stadsbestuur voor   
 om goed zorg te dragen voor wie ouder   
 wordt in onze stad. Want wie oud is,  
 is niet per definitie versleten!”

 Rudy Coddens
 Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding,  
 Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën



MAANDAG 
18 NOVEMBER

5

Opening Seniorenweek en 
Open algemene vergadering 
Seniorenraad
Van 10 tot 13 uur

10.00 uur Verwelkoming door  Patricia De Boodt, voorzitster   
 Stedelijke Seniorenraad 

10.15 uur Plechtige opening door Rudy Coddens, schepen van 
 Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid,   
 Zorg, Seniorenbeleid en Financiën 

10.30 uur  ‘Ouderen als schakel in een hectische buurt’ - Feestelijke  
 presentatie thema Seniorenweek

12 uur  Receptie: verfrissende drink met smakelijk hapje 

 

Locatie:  Handelsbeurs, Kouter 29, 9000 Gent

Prijs:  Gratis, mits reservatie

Opgelet:  Ook hiervoor moet je een toegangskaart reserveren.  
 Dat kan vanaf dinsdag 29 oktober 2019. Online via 
 stad.gent/seniorenweek/programma of telefonisch 
 via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

1
SCHRIJF VOORAF IN!
5 EURO OF 1 EURO MET TARIEFVERMINDERING
Inschrijven is verplicht en kan vanaf dinsdag 29 oktober 2019.
- online op www.stad.gent/seniorenweek/programma 
-  of via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10, van maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur.
 Opgelet, gesloten op vrijdag 1 november

Haal je bestelde toegangskaarten af in de Stadswinkel  
vanaf maandag 4 november tot en met zaterdag 9 november.
Raadskelder, Botermarkt 17 a, 9000 Gent.  
Open elke werkdag van 9 tot 17 uur, op zaterdag van 9 tot 12 uur.

De belangrijkste zaken op een rij

- Je hebt een toegangskaart nodig voor alle activiteiten.
- Schrijf tijdig in, want het aantal plaatsen is vaak beperkt.
- Vermeld bij je inschrijving altijd het nummer van de activiteit en de naam van de deelnemer(s).
- Haal je toegangskaart tegen zaterdag 9 november af bij de Stadswinkel,  
 anders vervalt je inschrijving.
- Je kunt geen kaarten meer kopen op de dag van de activiteit.
- Geen ticket = geen deelname

Opgelet
-  Bij voorkeur betalen met Bancontact
-  Als je de kaarten niet afhaalt tegen zaterdag 9 november, dan vervalt je inschrijving  

en gaat je plaats naar de volgende persoon op de wachtlijst.

Geniet je een verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je slechts 1 euro. Je krijgt dit goedkopere tarief 
op vertoon van een klevertje van de mutualiteit met een nummer dat 2 keer eindigt op 1 (001/001). 
Ook inwoners van Gent die over een UiTPAS met kansentarief beschikken, betalen maar 1 euro.

Heb je een beperking? Vraag ondersteuning.
Ben je rolstoelgebruiker, slechthorend of slechtziend en wil je graag ondersteuning?   
Vermeld dit dan duidelijk bij je reservatie.
Begeleiders van personen met een beperking kunnen alle activiteiten gratis bijwonen,  
maar moeten ook een kaart reserveren en deze op tijd afhalen.

Ben je minder mobiel? Laat je vervoeren.
Als je een beperkt inkomen hebt en het moeilijk hebt om je te verplaatsen, kun je je binnen  
Groot Gent laten vervoeren door Mobar naar een activiteit in het kader van de Seniorenweek.

 - Reserveer minstens 2 dagen op voorhand via het nummer 09 216 20 65 of via mmc@mobar.eu.
 - Geef het klevertje van de mutualiteit dat eindigt op ..1/..1 aan de chauffeur.

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.
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Het verhaal van mensen  
en machines
Rondleiding | van 14 tot 15.30 uur

In het Industriemuseum wekken grote en kleine 
verhalen de veelbewogen industriële geschiedenis 
– het fabrieksverleden van toen - tot leven. Twaalf 
getuigenissen van twaalf mannen en vrouwen, geboren 
tussen 1660 en 1965, nemen je mee in een universeel 
verhaal over mensen en machines en hoe die de 
wereld rondom ons veranderden. Een gids leidt je 
rond in de voormalige textielfabriek, langs levendige 
ontdekkingsboxen met historische filmpjes, sprekende 
beelden, draaiende machines, merkwaardige voorwerpen 
en verrassende weetjes. 

Locatie:  Industriemuseum, 
 Minnemeers 10, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

 

Jood… en fier
Voorstelling | van 15 tot 16.15 uur 
Deuren open vanaf 14.30 uur

Luk De Bruyker, figurentheatermaker, dramatiseerde het 
boek van historica Tina De Gendt over de familie Bloch, 
de gekende Gentse patissiers.

De titel van het stuk “Jood… en fier” verwijst naar een 
incident in 1984. Onbekenden zetten de graffiti “Jood” op 
het raam van de bakkerij in de Veldstraat. De vrouw van 
de bakker schreef er in sierlijke letters onder “en fier”.
Het stuk focust op de oorlogsjaren van ‘40-’45.  
Hoe de familie Bloch op de vlucht sloeg voor het 
fascisme en de oma in Gent bleef maar gedeporteerd 
werd… en nooit meer terugkwam.

Na zijn “Pappie, dagboek van het vergeten”, gebaseerd 
op het dementieverhaal van zijn vader, opnieuw een 
pakkend, waargebeurd verhaal, gespeeld door  
Luk De Bruyker.

Locatie:  Minard, Romain Deconinckplein,  
  Walpoortstraat 15, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

MAANDAG 
18 NOVEMBER

MAANDAG 
18 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.
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Jood… en fier
Voorstelling | van 20 tot 21.15 uur 
Deuren open vanaf  19.30 uur

Luk De Bruyker, figurentheatermaker, dramatiseerde het 
boek van historica Tina De Gendt over de familie Bloch, 
de gekende Gentse patissiers.

De titel van het stuk “Jood… en fier” verwijst naar een 
incident in 1984. Onbekenden zetten de graffiti “Jood” op 
het raam van de bakkerij in de Veldstraat. De vrouw van 
de bakker schreef er in sierlijke letters onder “en fier”.
Het stuk focust op de oorlogsjaren van ‘40-’45.  
Hoe de familie Bloch op de vlucht sloeg voor het 
fascisme en de oma in Gent bleef maar gedeporteerd 
werd… en nooit meer terugkwam.

Na zijn “Pappie, dagboek van het vergeten”, gebaseerd 
op het dementieverhaal van zijn vader, opnieuw een 
pakkend, waargebeurd verhaal, gespeeld door  
Luk De Bruyker.

Locatie:  Minard, Romain Deconinckplein,  
  Walpoortstraat 15, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

MAANDAG 
18 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.
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Zuiderse brunch
Interculturele brunch | om 10 uur
Deuren open vanaf 9.45 uur

Liefde – ook de liefde voor andere culturen – gaat door 
de maag. Kom smullen van een brunch met traditionele 
gerechten uit verschillende culturen. We serveren koude 
en warme gerechten van Turkse origine, aangevuld met 
een aantal typisch Belgische producten. 

Locatie:  Buurtcentrum Sluizeken,  
  Godshuishammeke 20, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

D I N S D A G 
19 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.

6

Bezoek het Huis van Alijn
Rondleiding | van 10.00 tot 11.30 uur

Dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen bepalen het ritme 
van ons leven. Het Huis van Alijn legt gewoontes, tradities 
en rituelen bloot die herinneren aan een recent of ver 
verleden. Van je allereerste babyfoto’s, knikkeren op de 
speelplaats en je eerste liefdesverdriet, tot de jaarlijkse 
zomervakantie, het vieren van je pensioen en het afscheid 
van een dierbare. Hoe we omgaan met deze momenten en 
emoties evolueert in de tijd, het is tegelijk persoonlijk én 
universeel. Laat je gidsen doorheen de rijke collectie en 
ontdek dat alledaags allerminst gewoon is.

Locatie:  Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

  Niet rolstoeltoegankelijk

D I N S D A G 
19 NOVEMBER
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Aquagym 
Les | van 11 tot 12 uur 

Voor deze bewegingsvorm trekken we naar zwembad 
Rozebroeken. Aquagym is een goede manier om 
je conditie blessurevrij op peil te houden. Door de 
weerstand van het water en het verlies van zwaartekracht 
krijgen eenvoudige oefeningen een nieuwe dimensie. Je 
verbetert je houding, motoriek en uithouding en vergroot 
je spierkracht en lenigheid. Een trainingsvorm voor 
iedereen.

Locatie:  Lago Gent Rozebroeken,  
  Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Sint-Amandsberg
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

 

  Niet rolstoeltoegankelijk

D I N S D A G 
19 NOVEMBER

8

Intergenerationeel filmcafé
Film en ontmoeting | van 13.30 tot 16 uur

Maak kennis met de jeugd van tegenwoordig  
tijdens een gezellige bioscoopuitstap. Samen met 
jongeren kijk je naar een verrassingsfilm. Bij een hapje 
en een drankje wissel je achteraf ervaringen uit: welke 
indruk liet de film op hen na en wat vond je er zelf van? 
Welke film het wordt, kun je zien op  
www.sphinx-cinema.be/programma/specials/generations
 

Locatie:  Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

D I N S D A G 
19 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.
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Drie eeuwen  
grafische industrie
Rondleiding | van 14 tot 15.30 uur

Ontdek samen met een gids de gloednieuwe 
drukkerijafdeling van het Industriemuseum. Maak kennis 
met drie eeuwen grafische industrie. Fascinerende 
foto’s, knap drukwerk, sierlijke letters en imposante 
drukpersen laten je proeven van de grafische (r)evoluties 
van de voorbije eeuwen. Gepassioneerde vakmensen 
en vrijwilligers hebben doorheen de jaren de vele 
drukpersen gerestaureerd en onderhouden, waardoor de 
meeste machines vandaag nog werken. 

Locatie:  Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

D I N S D A G 
19 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.

10

D I N S D A G 
19 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.

Günther Neefs
Concert | van 14.30 tot 16.30 uur
Deuren open vanaf 14 uur

Günther begint zijn carrière in 1985 als percussionist bij 
een bigband. Omringd door blazers en ritmesecties voelt 
hij zich als een vis in het water. Maar het duurt niet lang 
voor zijn kenmerkende stem hem achter de microfoon 
doet belanden. Met zijn stijlvolle persoonlijkheid en bijna 
30 jaar ervaring pakt de warmste stem van Vlaanderen 
keer op keer het publiek in. Niet te missen!

 

Locatie:  ICC Gent, Citadelpark,  
  Van Rysselberghedreef 2, bus 1, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief



16 17
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The Best Exotic  
Marigold Hotel
Filmvoorstelling | van 9.30 tot 12 uur

Een groep gepensioneerden trekt naar het Indiase Jaipur 
om voor weinig geld een luxueus leven te leiden in het 
Marigold Hotel. Daar aangekomen blijkt de restauratie 
van het ooit zo chique hotel echter te zijn stilgevallen 
sinds de onstuimige manager Sonny Kapoor in conflict  
is geraakt met de aannemer. Water en elektriciteit 
hebben ze er ... soms. Luxe vinden de gepensioneerden 
dus niet in India, maar wel verrassende levenslessen,  
rust en liefde.

Locatie:  Kasteel Claeys-Bouüaert,  
  Kasteeldreef 2, 9030 Mariakerke
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

  Niet rolstoeltoegankelijk

WOENSDAG 
20 NOVEMBER

12

Tussen hemel en hel
Wandeling | van 10 tot 12 uur

Het leven van de middeleeuwse mens wordt voor een 
groot deel bepaald door zijn godsdienst. De vele – al 
dan niet religieuze – gebouwen en gevels in de stad 
herinneren hem aan het deugdelijke pad dat hij moet 
bewandelen. Maar hij is ook maar een mens van vlees en 
bloed. Bekende Gentenaars als Keizer Karel, Geraard de 
Duivel of de valsemunters laten zich verleiden door het 
kwaad om macht, geld, land of vrouwen te verwerven.

Locatie:  Stadshal, Emile Braunplein, 9000 Gent, 
ter hoogte van restaurant Amadeus

Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

WOENSDAG 
20 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.
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Muzikale stadswandeling 
met Kurt Burgelman
Wandeling | van 10 tot 12 uur

Kurt Burgelman (Biezebaaze) neemt je mee op pad door 
zijn Gent aan de hand van petites histoires, wist-je-datjes 
en oude volksliedjes. Zijn vertelsels zijn doorspekt met 
kwinkslagen en ‘scheve’ opmerkingen, en dat alles in  
het plat Gents.

Locatie:  Vrijdagmarkt, standbeeld van Jacob Van Artevelde,  
  9000 Gent 
Prijs:   5 euro / 1 euro kansentarief

  Niet rolstoeltoegankelijk

WOENSDAG 
20 NOVEMBER

14

Portus Ganda - Machariusbuurt
Wandeling | van 14 tot 15.30 uur

De Gentse jachthaven Portus Ganda onthult de oudste 
geschiedenis van de stad: hier werd Gent gesticht, bij de 
samenvloeiing van Schelde en Leie. Aan de overkant ligt de 
eeuwenoude Sint-Baafsabdij, parel van de buurt. Laat je 
verrassen door verhalen uit het verleden en het heden: over 
schuifelende zwemmers, dansende koeien, volkscafés en 
koninklijke parken.
 

Locatie: Hoofdingang zwembad Van Eyck, Veermanplein 1, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

  Niet rolstoeltoegankelijk

WOENSDAG 
20 NOVEMBER



20

15

K’robics
Dansles | van 14 tot 15.30 uur

Dansen is niet alleen plezant, het is ook goed voor de 
gezondheid. Bovendien kan iedereen het leren, en het 
is nooit te laat om ermee te beginnen. Tijdens deze les 
K’robics beweeg je je hele lijf in een leuke sfeer. Laat je 
inspireren door verschillende dansstijlen zoals salsa, 
flamenco, Afrikaanse dans, musical, streetdance, jazz, 
lindyhop, hiphop, bollywood, zumba, … Danservaring is 
niet nodig.

 

Locatie:  Planeet Mars,  
  Land van Waaslaan 78, 9040 Sint-Amandsberg
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

  Niet rolstoeltoegankelijk

WOENSDAG 
20 NOVEMBER PROGRAMMA

OVERZICHT

Bezorg ons vanaf 29 oktober de nummers 
van de activiteiten en het aantal tickets dat je wilt:

· online op www.stad.gent/seniorenweek/programma
· of via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10,  

  maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur



DATUM UUR ACTIVITEIT PRIJS AANTAL

1 MAANDAG
18 NOVEMBER 10.00 – 13.00 uur

Opening Seniorenweek en 
Open Algemene vergadering 
Seniorenraad

Gratis
...

2 MAANDAG 
18 NOVEMBER 14.00 – 15.30 uur Het verhaal van mensen  

en machines - rondleiding 5 euro
...

3 MAANDAG
18 NOVEMBER 15.00 – 16.15 uur Jood… en fier

voorstelling 5 euro
...

4 MAANDAG  
18 NOVEMBER 20.00 – 21.15 uur Jood… en fier

voorstelling 5 euro
...

5 DINSDAG
19 NOVEMBER 10.00 uur Zuiderse brunch

interculturele brunch 5 euro
...

6 DINSDAG 
19 NOVEMBER 10.00 – 11.30 uur Bezoek het Huis van Alijn

rondleiding 5 euro
...

7 DINSDAG
19 NOVEMBER 11.00 – 12.00 uur Aquagym

les 5 euro
...

8 DINSDAG
19 NOVEMBER 13.30 – 16.00 uur Intergenerationeel filmcafé

film en ontmoeting 5 euro
...

9 DINSDAG
19 NOVEMBER 14.00 – 15.30 uur Drie eeuwen grafische  

industrie - rondleiding 5 euro
...

10 DINSDAG
19 NOVEMBER 14.30 – 16.30 uur Günther Neefs

concert 5 euro
...

11 WOENSDAG
20 NOVEMBER 09.30 – 12.00 uur The Best Exotic Marigold 

Hotel - filmvoorstelling 5 euro
...

12 WOENSDAG
20 NOVEMBER 10.00 – 12.00 uur Tussen hemel en hel

wandeling 5 euro
...

13 WOENSDAG
20 NOVEMBER 10.00 – 12.00 uur Muzikale stadswandeling met 

Kurt Burgelman - wandeling 5 euro
...

14 WOENSDAG
20 NOVEMBER 14.00 – 15.30 uur Portus Ganda - Macharius-

buurt - wandeling 5 euro
...

15 WOENSDAG
20 NOVEMBER 14.00 – 15.30 uur K’robics

dansles 5 euro
...

16 WOENSDAG
20 NOVEMBER 14.30 – 16.00 uur

Achter de gesloten deuren 
van de School van Toen 
rondleiding

5 euro
...

17 WOENSDAG
20 NOVEMBER 15.00 – 16.30 uur Gelukscoach

lezing 5 euro
...

DATUM UUR ACTIVITEIT PRIJS AANTAL

18 DONDERDAG
21 NOVEMBER 10.00 – 11.00 uur

Reminiscentiewandeling: wan-
del langs herinneringen in het 
Huis van Alijn - rondleiding

5 euro
...

19 DONDERDAG
21 NOVEMBER 10.00 – 11.30 uur

De Bijlokesite, van ziekenzorg 
naar culturele place to be
wandeling

5 euro
...

20 DONDERDAG
21 NOVEMBER 10.00 – 12.00 uur

Sint-Denijs-Westrem, laveren 
tussen kroeg, kerk, kasteel 
en klooster - wandeling

5 euro
...

21 DONDERDAG
21 NOVEMBER 14.00 – 15.00 uur Mijn legerdienst

rondleiding 5 euro
...

22 DONDERDAG
21 NOVEMBER 14.00 – 16.00 uur

De Rechtvaardige Rechters – 
De diefstal en de mogelijke 
vindplaatsen - wandeling

5 euro
...

23 DONDERDAG
21 NOVEMBER 14.30 – 15.45 uur De Zwanenzang

voorstelling 5 euro
...

24 VRIJDAG
22 NOVEMBER 08.30 – 12.00 uur Opk(n)apbeurt

verwenbeurt 5 euro
...

25 VRIJDAG
22 NOVEMBER 10.00 – 12.00 uur Gents groene long: de Gent-

brugse Meersen - wandeling 5 euro
...

26 VRIJDAG
22 NOVEMBER 13.30 – 16.00 uur Intergenerationeel filmcafé

Film en ontmoeting 5 euro
...

27 VRIJDAG
22 NOVEMBER 14.00 – 15.30 uur Miljoenenkwartier

wandeling 5 euro
...

28 VRIJDAG
22 NOVEMBER 14.00 – 18.00 uur Bal Römantiek

dans 5 euro
...

29 ZATERDAG
23 NOVEMBER 10.00 – 12.00 uur Olympische goden en Home-

rische helden - wandeling 5 euro
...

30 ZATERDAG
23 NOVEMBER 14.00 – 16.00 uur Muzikale stadswandeling met 

Kurt Burgelman - wandeling 5 euro
...

31 ZONDAG
24 NOVEMBER 10.00 – 12.00 uur Aperitiefconcert Politiehar-

monie - aperitiefconcert 5 euro
...

32 ZONDAG 
24 NOVEMBER 14.00 – 16.00 uur De Lieve, rivier van Europa

wandeling 5 euro
...
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Achter de gesloten deuren 
van de School van Toen
Rondleiding | van 14.30 tot 16 uur 

De School van Toen is een museum over de geschiedenis 
van onderwijs in het algemeen en van het stedelijk 
onderwijs in het bijzonder. Bezoekers (her)beleven er 
de schoolsfeer van toen. Je krijgt een rondleiding in 
de nieuwe museumopstelling en in de werklokalen. We 
sluiten af met koffie/thee en vers gebak.

Locatie:  School van Toen, Klein Raamhof 8, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

  Niet rolstoeltoegankelijk

WOENSDAG 
20 NOVEMBER



26 27

Gelukscoach
Lezing | van 15 tot 16.30 uur

In de lezing ‘Gelukkig ouder worden, vanuit een plaats  
van rust, innerlijke vrede en intuïtie’ wil gelukscoach 
Veerle Verstappen senioren laten kennismaken met de 
nieuwe inzichten over hoe je gelukkig in het leven kunt 
staan. Ze leert je tips en tricks die je te allen tijde uit  
je ‘tas’ kunt schudden, om een gelukkiger en vrolijker 
leven te leiden.

Locatie:  Zaal Ceder, Campus Prins Filip,  
  Jubileumlaan 217 c, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

17

WOENSDAG 
20 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.

18

Reminiscentiewandeling: 
wandel langs herinneringen 
in het Huis van Alijn
Rondleiding | van 10 tot 11 uur

We bezoeken een aantal museumkamers die qua 
thematiek en fysieke afstand op elkaar aansluiten. 
Onze gids neemt de tijd om diverse zintuigen (luisteren, 
aanraken, proeven, ruiken en kijken) aan bod te laten 
komen. Aan de hand van de museumcollectie (objecten, 
foto’s, geluid en bewegend beeld uit de 20ste en 
21ste eeuw) halen we samen herinneringen op aan 
het dagelijkse leven en wordt de interactie tussen de 
deelnemers gestimuleerd. 

De rondleiding is toegankelijk voor rolstoelgebruikers 
en mensen met dementie en hun mantelzorgers/
begeleiders.

Locatie:  Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

DONDERDAG 
21 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.
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19

De Bijlokesite, van 
ziekenzorg naar culturele 
place to be
Wandeling | van 10 tot 11.30 uur

Een boeiend verhaal vol wist-je-datjes over hoe een 
site evolueerde van ‘middeleeuwse’ ziekenzorg (huidige 
concertzaal) naar een ‘modern’ ziekenhuis in de 19de 
eeuw (huidige School of Arts). We lopen tussen de 
studenten en kuieren door de tuinen waar ooit de 
kloosterzusters vertoefden en werkten.

Locatie:  Ingang STAM (museum), Godshuizenlaan 2, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

DONDERDAG 
21 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.

20

Sint-Denijs-Westrem, 
laveren tussen kroeg, kerk, 
kasteel en klooster
Wandeling | van 10 tot 12 uur

Nog geen honderd jaar geleden, voor de Tweede 
Wereldoorlog, was Sint-Denijs-Westrem een dorp met 
een uitgesproken landelijk karakter: met 12 kastelen 
(nu nog 7), een 13-tal boerderijen, ongeveer 92 cafés, 
3 brouwerijen, een militair oefenveld, dat het latere 
vliegveld werd, en in de buurt daarvan zelfs een 
hippodroom.

 
 

Locatie:  Hoek Loofblommestraat – Kerkdreef, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief 

  Niet rolstoeltoegankelijk

DONDERDAG 
21 NOVEMBER
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21

Mijn legerdienst 
Rondleiding | van 14 tot 15 uur

Bijna 25 jaar geleden zwaaiden de laatste Belgische 
dienstplichtigen af. Doorheen de 20ste eeuw viel bij jonge 
mannen, van alle rangen en standen, in alle hoeken van 
het land, een oproepingsbrief in de brievenbus. Het leger 
was voor hen een nieuwe en onbekende wereld. Weg 
van hun vertrouwde thuis probeerde elke dienstplichtige 
zich aan te passen aan het soldatenleven: dril, patatten 
jassen, wachtlopen en karotten trekken. Deze expo vertelt 
het verhaal van de Belgische miliciens, van oproep  
tot afzwaai.

Locatie:  Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

  Niet rolstoeltoegankelijk

DONDERDAG 
21 NOVEMBER

22

De Rechtvaardige Rechters – 
De diefstal en de mogelijke 
vindplaatsen
Wandeling  | van 14 tot 16 uur

In de nacht van 10 op 11 april 1934 werden in de Gentse 
Sint-Baafskathedraal twee panelen gestolen van het 
wereldberoemde schilderij ‘De Aanbidding van het Lam 
Gods’. Eén paneel kwam snel terecht, maar naar het 
andere, ‘De Rechtvaardige Rechters’, wordt nog steeds 
gezocht. In deze wandeling maken we een reconstructie 
van dé kunstdiefstal van de 20ste eeuw en gaan we kijken 
naar de door amateur-speurders aangeduide mogelijke 
vindplaatsen.

Locatie:  Ingang Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

DONDERDAG 
21 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.
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23

De Zwanenzang
Voorstelling | van 14.30 tot 15.45 uur
Deuren open vanaf 13.30 uur

In dit muzikaal stuk neemt Wim Claeys het machtige 
leven en de mysterieuze dood van ‘groot’ liedjesschrijver 
(1.54 m) Karel Waeri onder de loep. Van een jeugd in 
armoede, over een rijke periode als volkszanger,  
tot een mysterieuze dood… Karel Waeri hemzelve 
verschijnt - 150 jaar later - opnieuw ten tonele om  
zijn levensverhaal te vertellen.
 

Locatie:  NTGent Arca, Sint-Widostraat 4, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

  Niet rolstoeltoegankelijk

DONDERDAG 
21 NOVEMBER

24

Opk(n)apbeurt
Verwenbeurt | van 8.30 tot 12 uur

De leerlingen van het PIHS (Provinciaal Instituut voor 
Haartooi en Schoonheidszorgen) staan klaar om je 
te verwennen met een brushing of een scheerbeurt. 
Iedereen is welkom. Geniet ervan!

 
 

Locatie:  PIHS, Godshuizenlaan 65, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

VRIJDAG
22 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.
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25

Gents groene long: de 
Gentbrugse Meersen
Wandeling | van 10 tot 12 uur

Ontdek samen met een gids de Gentbrugse Meersen. De 
groene long van 240 hectaren heeft zowel een recreatieve 
functie voor de stadsbewoners, die er wandelen, sporten 
en spelen, alsook een ecologische functie, met weiden 
en bossen waarin dieren van allerlei pluimage zich 
thuis voelen. De gids zal je inwijden in de verschillende 
functies van de Gentbrugse Meersen. Daarnaast zal ze 
een boeiend stukje geschiedenis schetsen van de oude 
bewoners van het gebied. 
 

Locatie:  Café Boer Janssens, Boer Janssensstraat 15, 9050 Gentbrugge
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

  Niet rolstoeltoegankelijk

VRIJDAG
22 NOVEMBER
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27

Miljoenenkwartier
Wandeling | van 14 tot 15.30 uur

Deze buurt nabij het Sint-Pietersstation kwam tot 
stand op de terreinen van de Wereldtentoonstelling 
van 1913. Door de unieke concentratie en variatie 
interbellumarchitectuur ontpopte de buurt zich tot een 
van de meest prestigieuze wijken van de stad. Al gauw 
sprak iedereen over het Miljoenenkwartier. 
 

Locatie:  Hoofdingang Sint-Pietersstation, 9000 Gent  
  (onder de luifel - kant Maria Hendrikaplein) 
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

VRIJDAG
22 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.

26

Intergenerationeel filmcafé
Film en ontmoeting | 13.30 tot 16 uur

Maak kennis met de jeugd van tegenwoordig  
tijdens een gezellige bioscoopuitstap. Samen met 
jongeren kijk je naar een verrassingsfilm. Bij een hapje 
en een drankje wissel je achteraf ervaringen uit: welke 
indruk liet de film op hen na en wat vond je er zelf van? 
Welke film het wordt, kun je zien op  
www.sphinx-cinema.be/programma/specials/generations 

Locatie:  Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

VRIJDAG
22 NOVEMBER

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.
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Bal Römantiek
Dans | van 14 tot 18 uur
Deuren open vanaf 13.30 uur

DJ Koen zorgt voor muziek uit gouden tijden afgewisseld 
met hippe nieuwe muziek. Tijdens de fuif zijn er enkele 
korte initiaties die je kunt volgen met je partner of waar 
je alleen kunt aan deelnemen. In de andere zaal zorgt de 
Freddy Couchéband als vanouds voor swingende muziek. 
 
 

Locatie:  Opera Gent, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief 

  Niet rolstoeltoegankelijk

VRIJDAG
22 NOVEMBER

28

Olympische goden en 
Homerische helden
Wandeling | van 10 tot 12 uur

Tijdens deze wandeling vertellen we het soms 
ongelooflijk verhaal van allerlei goden en helden. Wij - in 
West-Europa -  geloven voor een groot deel dat de mens 
geschapen is naar de beeltenis van God. Het omgekeerde 
is echter waar: de goden hebben alle gebreken, 
ondeugden en  kleinzerigheden van de mens. Alleen 
leven zij eeuwig…

Locatie:  Vrijdagmarkt,  
  standbeeld van Jacob Van Artevelde, 9000 Gent 
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

ZATERDAG
23 NOVEMBER

29

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.
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30

Muzikale stadswandeling 
met Kurt Burgelman
Wandeling | van 14 tot 16 uur

Kurt Burgelman (Biezebaaze) neemt je mee op pad door 
zijn Gent aan de hand van petites histoires, wist-je-datjes 
en oude volksliedjes. Zijn vertelsels zijn doorspekt met 
kwinkslagen en ‘scheve’ opmerkingen, en dat alles in  
het plat Gents.

 
 
 

Locatie:  Vrijdagmarkt, standbeeld van Jacob Van Artevelde,  
  9000 Gent  
Prijs:   5 euro / 1 euro kansentarief

  Niet rolstoeltoegankelijk

ZATERDAG
23 NOVEMBER

ZONDAG
24 NOVEMBER

31

Aperitiefconcert 
Politieharmonie
Aperitiefconcert | van 10 tot 12 uur
Deuren open vanaf 9.30 uur

Kom genieten van het aperitiefconcert van de 
Koninklijke Gentse Politieharmonie. Dit orkest staat 
onder leiding van chef-dirigent Johan Van den Eede en 
telt een 40-tal muzikanten. Het is een van de oudste 
harmonieverenigingen binnen de Belgische politie. Tot 
hun repertoire behoren traditionele marsen en hymnen, 
sfeervolle medleys en bewerkingen voor zang. En dit 
steeds met een knipoog naar ‘ons Gent’. 
 

Locatie:  Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief

  Rolstoeltoegankelijk

 De rolstoelbegeleider kan gratis deelnemen aan  
 de activiteit, maar moet ook inschrijven en  
 de toegangskaart tijdig afhalen in de Stadswinkel.



42

De Lieve, rivier van Europa
Zondag 24 november 2019
Wandeling | van 14 tot 16 uur

Precies 750 jaar geleden, in 1269, varen de eerste schepen 
met koopwaar van Gent naar de Noordzee via het kanaal 
de Lieve. Voor haar lakenhandel had Gent nood aan een 
directe verbinding met de zee. De rondleiding volgt het 
traject van de Lieve in de stad, van de samenvloeiing 
met de Leie aan de oude Vismijn tot het Rabot, de enige 
resterende sluis van de Lieve en tegelijk de laatste 
verdedigingspoort die Gent nog bezit.

Locatie:  Grasbrug, Graslei - Hooiaard, 9000 Gent
Prijs:  5 euro / 1 euro kansentarief 

  Niet rolstoeltoegankelijk

32

ZONDAG
24 NOVEMBER

Samen beleven doet u zweven 

School van Toen

Secundaire school
Het Spectrum Gent

Met dank aan alle vrijwilligers die, samen met het
stadsbestuur, van Gent een leeftijdsvriendelijke stad maken.



MEER INFO
www.stad.gent/seniorenweek/programma
Gentinfo 09 210 10 10

V.
u.

: M
ie

ke
 H

ul
le

br
oe

ck
 –

 a
lg

em
ee

n 
di

re
ct

eu
r -

 s
ta

dh
ui

s, 
Bo

te
rm

ar
kt

 1
, 9

00
0 

Ge
nt

 –
 2

01
9 

-1
9_

01
13

2


