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Beste senior

De groepsactiviteiten in de lokale 
dienstencentra gaan ondertussen al een 
half jaar niet door en onze cafetaria’s zijn 
gesloten. Gelukkig is het einde in zicht. 
Want bij elke extra vaccinatie komt de 
herstart van ons normale sociale leven 
dichterbij. We kijken ondertussen met 
belangstelling uit naar elke samen-
komst van de nationale veiligheidsraad. 
De beslissingen daar en de evolutie 
in de coronacijfers zullen bepalen wat 
nog haalbaar is in de LDC-werking de 
komende weken. Als we zelf meer dui-
delijkheid hebben, zal het LDC waar je 
ingeschreven bent je laten weten of en 

“Bij elke 
vaccinatie 
komt de 
herstart 
van ons 
normale 
leven 
dichterbij.”

hoe jouw activiteit weer kan 
opstarten.
Maar blijf ondertussen niet 
afwachten! Neem deel aan onze 
online-activiteiten, sluit aan bij één 
van de fietstochten, neem deel aan de 
Dag van de Buren,… En plan in mei 
zeker een bezoek aan de tentoonstel-
ling ‘Van Eyck Senior IS here’. Een  
80-tal senioren stellen er werk ten-
toon, gebaseerd op Het Lam Gods.

Rudy Coddens
Schepen van Seniorenbeleid

Bert Seys
Directeur lokale dienstencentra

ZIJN ER
BIJNA

TEGEN HOMOFOBIE
Holebi- en trans ouderen moeten zich in hun  
LDC veilig en welkom voelen. Daarom zijn er naar 
aanleiding van de Internationale Dag tegen Homo- 
en Transfobie op 17 mei een week lang activiteiten 
om hen een gezicht en stem te geven.

MANTELZORG IN DE KIJKER
23 juni is de Dag van de Mantelzorg. Ken jij een 
mantelzorger die het verdient om in de bloeme-
tjes te worden gezet? Dan kan je hem of haar een 
verwenmoment cadeau doen. Hoe je dat doet, 
lees je binnenin. 

BINNENIN

WIJS
D E  K R A N T  -  M E I  2021

Marc Ceulemans is klaar voor de start van het nieuwe fietsseizoen. WE 
MAAR NOG NIET HELEMAAL…



lokale dienstencentra bezoekers lokale dienstencentra bezoekers lokale dienstencentra bezoekers

WIJS
D E  K R A N T  -  M E I  2021

MEI
do 6/5, 13.45 u. Beervelde (35 km) Speltincx
di 11/5, 13.45 u. Bellem (45 km) De Waterspiegel
ma 17/5, 13.45 u. Het Leen (40 km) De Boei
wo 19/5, 13.45 u. Mariakerke dorp van 

alle tijden (6 km),  
9 stopplaatsen

De Vlaschaard

do 20/5, 13.45 u. Wachtebeke  
(35-40 km)

Wibier

JUNI
do 3/6, 13.45 u. Landegem (35 km) Speltincx
di 8/6, 9.15 u. Dagtocht Terneuzen  

(45 km)
De Waterspiegel

do 10/6, 13.45 u. Lochristi (25-30 km) Wibier
do 17/6, 13.45 u. Laarne (35-40 km) Wibier
ma 21/6, 13.45 u. Kluizen (34 km) De Boei

JULI
do 1/7, 13.45 u. Moortsele (35 km) Speltincx
di 6/7, 13.45 u. Assenede (45 km) De Waterspiegel
do 8/7, 9.45 u. Dagtocht  

Wachtebeke  
(55-60 km)

Wibier

do 15/7, 9.30 u. Dagtocht Berlare  
(35 km)

Speltincx, samen 
met Wibier

do 15/7, 9.30 u. Dagtocht Berlare  
(75-80 km)

Wibier

Fietskalender
Om organisatorische redenen vragen we om je in 
te schrijven bij het lokaal dienstencentrum dat de 
fietstocht organiseert! 
Dat kan telefonisch of aan het onthaal. Breng wel 
steeds je fietspas mee bij vertrek. 
€ 12,00  KT 2,40 (één jaar geldig in alle centra)  
of per tocht € 3,50  KT 0,70.

Bij onzeker weer kan je het organiserend centrum 
contacteren tot 12.30 u.
Wijzigingen in de ritten zijn altijd mogelijk.  
Alle fietstochten zijn sowieso onder voorbehoud, 
afhankelijk van de geldende maatregelen tegen 
corona. Wil je op zeker spelen, contacteer dan tel-
kens het organiserende lokaal dienstencentrum of 
raadpleeg de Facebookpagina Gent Plus 50.

Zorg dat je fiets in orde is: banden voldoende 
opgepompt en batterijen van de elektrische fietsen 
voldoende opgeladen. De fietstochten zijn niet 
geschikt voor driewielfietsen.

Tijdens de Gentse sportdag 55+ op donderdag  
7 oktober zijn er fietstochten om 9.30 u. en 
13.30 u. met vertrek aan het sport- en recreatie-
domein Rozebroeken in Sint-Amandsberg.

“EEN AANGENAAM, 
SPORTIEF  
TIJDVERDRIJF” 

START NIEUW FIETSSEIZOEN

Fietsvrijwilligers Marc  
Ceulemans (63) en Alex 
Gilot (77) snakken zoals 
zoveel andere wielerlief-
hebbers naar de start van 
het nieuwe fietsseizoen.  
“Onze goesting is des te 
groter omdat we vorig jaar 
door corona maar twee 
ritten hebben kunnen 
doen. En ook nu is het 
weer bang afwachten. 
Eigenlijk kunnen we pas 
weer starten als de horeca 
opengaat. Want het is echt 

“Je bent buiten, je geniet van de natuur en de mooie 
landschappen, je komt onder de mensen, je bent 
in beweging en je ontdekt veel onbekende plekjes. 
Fietsen is tegelijk ontspannend en een aangenaam, 
sportief tijdverdrijf. En op het einde van de rit ben je 
van jezelf content dat je die gezonde inspanning tot 
een goed einde hebt gebracht.”

wel noodzakelijk dat we 
onderweg een sanitaire 
stop inlassen.”
Maar Alex en Marc houden 
de moed erin. “Wij zijn er 
klaar voor. Al onze routes 
zijn uitgestippeld: Het 
Leen, Sas van Gent,  
Wachtebeke, Kluizen, 
Sint-Denijs-Westrem,…  
De meeste routes zijn 
rond de 35 tot 40 km. Elk 
seizoen doen we ook een 
dagtocht. Zo trekken we 
dit jaar van uit De Water-

spiegel naar Terneuzen.  
In die voorbereiding kruipt 
veel tijd. Voor een rit van  
40 km zitten we zelf 
minstens 60 km in het 
zadel vooraleer het traject 
vastligt. Want we gaan 
altijd voor comfortabele 
routes met weinig verkeer 
op goed onderhouden 
fietspaden: langs water-
wegen, oude spoorweg-
beddingen, het provinciaal 
fietsroutenetwerk. En we 
proberen er iets speciaals 
in te steken, een overzet 
bijvoorbeeld. De gemid-
delde snelheid is 15 tot  
18 km. Het is geen koers, 
hé. Omdat veel mensen nu 
elektrisch rijden, laten we 
de traagste fietsers voorop 
rijden. Zij bepalen het 
tempo.”

Veiligheid primeert
“Veiligheid staat voorop. 
Fietsen op zich is niet 
gevaarlijk, wel het verkeer”, 
vertelt Marc. “Vroeger 
organiseerde ik met mijn 
schoonbroer fietstochten, 
maar die heeft nu afge-
haakt. Zijn schoonzoon 
heeft voor zijn ogen een 
zwaar fietsongeluk gehad 
en sindsdien heeft hij een 
grote schrik opgedaan.”  
“De vriendelijkste chauf-

“Wij zijn er 
klaar voor.  
We hebben  
al onze 
routes al 
uitgestippeld.”

feurs om te stoppen, zijn 
de vrouwen”, weet Alex. 
“Een andere vuistregel is 
om niet te dicht bij een 
vrachtwagen te rijden.  
Laat die eerst maar zijn 
manoeuvres uitvoeren.”
Andere vuistregels zijn: 
draag een fietshelm en 
fluohesje, zorg dat de  
batterij van je elektrische 
fiets opgeladen is en je 
banden goed opgepompt 
zijn.

Alex en Marc snakken naar de  start van het nieuwe fietsseizoen.

AUGUSTUS
di 3/8, 13.45 u. Sas van Gent (45 km) De Waterspiegel
do 5/8, 13.45 u. Oudenaarde (75 km) Speltincx
do 12/8, 13.45 u. Destelbergen  

(25-30 km)
Wibier

ma 16/8, 13.45 u. Merendree (38 km) De Boei
do 19/8, 13.45 u. Zevergem (35-40 km) Wibier

SEPTEMBER
do 2/9, 13.45 u. Schellebelle (35 km) Speltincx
di 7/9 Wachtebeke  

(40-50 km)
De Waterspiegel

do 9/9, 13.45 u. Belsele (Evergem)  
(25-30 km)

Wibier

do 16/9, 13.45 u. Rondrit in de  
leie streek (20 km)

De Vlaschaard

do 16/9, 13.45 u. Drongen (35-40 km)  Wibier
ma 20/9, 13.45 u. Doornzele (40 km) De Boei

OKTOBER
vr 1/10, 13.45 u. Afsluit met koffie en 

taart (20 km)
Speltincx

di 5/10, 13.45 u. Ertvelde (40-50 km) De Waterspiegel
do 7/10 Seniorensportdag 

stad Gent
Lago Rozen-
broeken

ma 18/10, 13.45 u. St.-Denijs-Westrem  
(32 km)

De Boei

do 21/10, 13.45 u. Lovendegem/ 
Lievegem (35-40 km)

Wibier



kort 
nieuws

Holebi- en trans senioren moeten  
  zich veilig en welkom voelen

In ons land zijn er naar 
schatting 200.000 tot 
250.000 holebi- en trans 
ouderen. “Het is absoluut 
nodig dat zij zich in hun 
buurt, dus ook bij ons in de 
lokale dienstencentra, goed 
in hun vel voelen. Vandaar 
dit initiatief”, vertelt cen-
trumleider Sven Claeys, die 
hiervoor de handen ineen-
slaat met psycholoog Els 
Aerssens en diversiteitscon-
sulent Ineke van Eechoud. 
“Seksuele geaardheid mag 
gewoon geen item, geen 
discussiepunt meer zijn.” 
“Maar om dat te bereiken, 
is er meer nodig dan te 
zeggen dat het OK is om 
holebi of trans persoon te 
zijn”, vult Els aan. “Hoe ou-
der je bent, hoe kleiner je 
leefwereld wordt. Senioren 
komen naar een LDC voor 
het gezelschap of omdat ze 
verzorging nodig hebben. 
Maar holebi- en trans oude-
ren zitten met de vraag of 
ze zelf open kaart moeten 
spelen over alle aspecten 
van wie ze zijn en wanneer 
is dan het juiste moment 
hiervoor? Sowieso stam-
men de meesten uit een 

Maandag 17 mei is de Internationale Dag 
tegen Homo- en Transfobie. De hele week lang 
organiseren de lokale dienstencentra online 
activiteiten die aan de vaak nog vergeten of 
onzichtbare holebi- en trans ouderen een gezicht 
en een stem geven. Het programma vind je 
hiernaast. Iedereen is welkom om deel te nemen!

INTERNATIONALE DAG TEGEN HOMOFOBIE EN TRANSFOBIE

tijd waarin hun seksuele 
geaardheid of het zich niet 
thuis voelen in het eigen 
lichaam haast onbespreek-
baar was. En ook nu zitten 
sommigen met die angst 
om niet aanvaard te wor-
den, om helemaal alleen 
te vallen. Wat betekent dat 
ze minder onbevangen 
naar een LDC komen, dat 
ze meer spanning ervaren 
en met een verborgenheid 
zitten. Wat voor hen geen 
gezonde situatie is.”

Heterobril afzetten
“Stapsgewijs werken we 
daaraan”, stipt Sven aan. 
“Ongepaste opmerkingen 
laten we nooit blauwblauw. 
Onze vrijwilligers onderte-
kenen een contract waarin 
ze er zich toe verbinden 
geen bezoekers te discri-
mineren.We moeten ook 
wat meer onze heterobril 
afzetten”, stelt Els. “Al te 
vaak gaan we in onze 
beeldvorming uit van een 
heterokoppel. Waarom 
niet eens een beeld van 
twee mannen of twee 
vrouwen in een brochure 
of op een affiche zetten? 

Een regenboogvlag laten 
wapperen, geeft aan dat je 
voor iedereen openstaat. 
Programmeer ook eens een 
film over holebi’s en trans 
personen.” 

RainbowAmbassadors
Voor het uitwerken van de 
online activiteiten werken 
de LDC’s samen met de vzw 
RainbowAmbassadors. “Wij 
komen op voor een regen-
boogvriendelijk ouderen-
beleid”, vertellen regen-
boogambassadeurs Maggy 
en Cille. “Zelf zijn we altijd 
heel open geweest dat we 
lesbisch zijn. Het kan niet 

BEWEGEN VOOR HET SCHERM
Je conditie onderhouden kan ook via je pc of 
gsm. Op facebook (‘Gent Plus 50’) vind je vier keer 
per week een beweegsessie. Je kan die achteraf 
herbekijken op YouTube (‘Beweegsessies van de 
Gentse lokale dienstencentra’). Het programma 

WEEKSCHEMA DIGITAAL BEWEGEN
• Ma: Body & Mind met Isabelle Van Deuren
• Wo: Yoga met Bart Lasuy
• Do: Mindfulness met Veerle Vanrysselberghe
• Vr: Dance-out met Veerle Vanrysselberghe
Telkens vanaf 10.30 uur.

ACTIVITEITEN LDC’S
De activiteiten vermeld op blz. 7 en 8 zijn onder 
voorbehoud van de dan geldende corona maat-
regelen. Zodra we weten welke vaste activitei-
ten en ateliers kunnen heropstarten, worden de 
deelnemers per mail, sms of telefoon verwittigd.

EXPO HERDENKT DE CORONAPERIODE

Regenboogambassadeurs Maggy en Cille: “Zelf zijn we altijd heel open geweest dat we 
lesbisch zijn.“

“Een 
regenboog-
vlag laten 
wapperen, 
geeft aan 
dat je voor 
iedereen 
openstaat.”

Online  
programma

Tijdens de week van 
17 tot 21 mei is er alle 
dagen een activiteit die 
je, wegens de corona-
maatregelen, alleen 
digitaal kunt volgens. 
Telkens vanaf 14 uur. 
Je moet je hiervoor 
inschrijven via een mail 
naar wijs@stad.gent. 
Je krijgt dan via Zoom 
een link doorgestuurd 
om van bij je thuis deel 
te nemen.

• Maandag 17 mei:  
Infosessie ‘Dus ik 
zweeg’ met getuige-
nissen van oudere 
holebi’s en trans 
personen.

• Dinsdag 18 mei:  
Infosessie ‘Mijn klein-
kind is holebi / trans 
gender’. Hoe ga je als 
grootouder hiermee 
om?

• Woensdag 19 mei:  
Film ‘Pride’: Britse 
film over een groep 
holebi’s. Met nabe-
spreking.

• Donderdag 20 mei:  
Gespreksnamiddag 
rond fototentoonstel-
ling ‘Eén in diversiteit 
- zo zijn wij’.

• Vrijdag 21 mei:  
Infosessie ‘Aan de 
achterkant was alles 
in orde - Een meisje 
wordt man’. Samuel 
De Schepper getuigt 
over zijn transitie.

Meer info op  
www.rainbow- 
ambassadors.be

“Deze periode is iets wat 
we nog nooit hebben 
meegemaakt. En genera-
ties na ons zullen er vaak 

op terug kijken. Daarom 
lijkt ons het registreren 
van getuigenissen wel 
waardevol”, vertelt psy-

choloog Sien  Duquennoy 
van LDC De Mantel, samen 
met assistentiewoningen 
Antoniushof één van de 
initiatief nemers. “Het om-
zetten van je ervaringen in 
een creatief werkstuk kan 
ook helpen om deze moei-
lijke periode te verwerken. 
We zijn vooral op zoek 

naar bijzondere, positieve 
getuigenissen en dat kan 
in eender welke vorm: een 
verhaal, gedicht, tekening, 
foto, beeldhouwwerk, lied, 
filmpje,...   
Iedereen kan iets insturen: 
ouderen, hun kinderen en 
kleinkinderen, thuiszorg-
personeel, buren. Of samen 

iets maken met kinderen 
van buurtscholen. Daaruit 
maken we dan een selectie. 
Voor de tentoonstelling 
mikken we op eind 2021, 
begin 2022. We starten in 
De Mantel en Antoniushof 
en gaan daarna op tournée 
langs andere LDC’s”, aldus 
Sien.

Je kan je werk afgeven in  
De Mantel of het Antonius-
hof of mailen naar: 
sien.duquennoy@stad.gent, 
ldc.demantel@stad.gent, 
woonassistent.antonius-
hof@stad.gent.

Hoe hebben jij en de mensen uit jouw omgeving de 
coronaperiode beleefd? De lokale dienstencentra en 
de assistentiewoningen van Stad Gent zijn op zoek 
naar verhalen en getuigenissen om die te verwerken 
in een tentoonstelling.

zijn dat je als oudere holebi 
of trans persoon terug in 
de kast kruipt, uit schrik er 
anders niet bij te horen.  
Via doelgerichte activitei-
ten zoals fototentoonstel-
lingen, films en infosessies 
willen we bijdragen aan 
een klimaat waarin holebi’s 
en trans personen niet een 
deel van zichzelf moeten 
verstoppen. Dit jaar online, 
in 2022 willen we naar de 
LDC’s zelf komen, tussen de 
mensen!”

www.rainbow- 
ambassadors.be
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“Vaccinatie is 
           de enige uitweg”

Jacky en zijn vrouw Pascale 
wonen al twee jaar in de 
assistentiewoningen  
Wibier. “Daardoor hadden 
we het gemak dat we ons 
thuis konden laten vaccine-
ren. Zeker voor de 80-plus-
sers onder de bewoners 
was dat heel praktisch, 
want je verplaatsen naar 
het vaccinatiecentrum 
op Flanders Expo is op 
hun leeftijd toch niet zo 
evident. Alle bewoners 
hier hebben zich laten 
vaccineren. Dat is toch heel 
positief!”

Onzichtbare vijand
“We zijn gevaccineerd met 
Pfizer. Maar mocht het 
AstraZeneca zijn geweest, 
dan hadden we evenmin 
geaarzeld. Ook al was er 
toen in de media veel te 
doen over een verhoogd 
risico op tromboses bij dat 
middel. Maar we behielden 
het volste vertrouwen in 
de medische wereld. Van 

bijwerkingen hebben we 
trouwens niks gevoeld.
Eén van onze dochters 
is een verpleegster in 
opleiding en heeft op een 
covid-afdeling gewerkt. Als 
je haar hoort vertellen over 
het vele leed dat ze daar 
heeft meegemaakt, dan 
weet je genoeg en wil je 
niet ziek worden. Dat virus 
is een vies beestje, een on-
zichtbare vijand. Door je te 
laten vaccineren, bescherm 
je je eigen gezondheid en 
die van anderen. Dus, dan 
doe je dat toch gewoon.”

Geruststelling
Ook al zijn Jacky en Pascale 
ingeënt, ze blijven strikt 
de regels volgen. “Het is 
niet van vrijheid, blijheid. 
We zijn wel meer gerust-
gesteld omdat we dankzij 
de vaccinatie niet meer 
zwaar ziek kunnen wor-
den. Vergelijk het met een 
griepprik. Dat is ook geen 
garantie dat je griepvrij 

bent, maar je bent voor het 
ergste wel behoed.
We laten nog altijd nie-
mand bij ons binnen. We 
vormen met niemand een 
bubbel. Samen hebben we 
acht kinderen, dus dan kan 
je moeilijk kiezen. Daarom 
komen onze kinderen één 
voor één langs. En we spre-
ken af op ons terras of we 
gaan samen wandelen. Als 
het slecht weer is, dan valt 
onze afspraak letterlijk in 
het water. Maar we bellen 
ook veel en vormen samen 
een WhatsApp-groepje.”

Geen schrik
“Eigenlijk hebben we sinds 
de pandemie nooit echt 
schrik gehad”, vertellen 
Jacky en Pascale. “In het 
begin waren we wat onge-
rust, omdat niemand wist 
wat er op ons afkwam. En 
we nemen onze voorzor-
gen. We mijden drukke 
momenten en op een volle 
bus zullen we niet stappen. 

“We hebben geen moment getwijfeld om ons te laten 
vaccineren tegen het coronavirus. Het is de enige 
uitweg om deze pandemie achter ons te laten. Je 
laten vaccineren is eigenlijk je verantwoordelijkheid 
opnemen tegenover de hele samenleving.”

OPLUCHTING

VACCINATIECENTRUM ZOEKT VRIJWILLIGERS

Om te helpen bij het 
vaccineren zoekt de 
 Eerstelijnszone Gent zowel 
actieve als gepensioneerde 

artsen, verpleegkundigen 
en vroedvrouwen. Ook 
apothekers en farmaceu-
tisch-technisch assistenten 

zijn welkom om de vaccins 
voor te bereiden. 
Alle kandidaten worden 
gescreend door Randstad 
Medical. Daarna kan je 
jezelf inplannen via het 
zelfplanningssysteem. 
Je bepaalt dus zelf wan-
neer je kan komen helpen. 
Dat biedt de nodige flexi-
biliteit, maar om praktische 
redenen wordt wel een 

engagement van gemid-
deld één shift per week 
gevraagd. Zodra je aan de 
slag gaat, kan je rekenen 
op de nodige omkadering.

Ben je geïnteresseerd?  
Dan kan je je aanmelden 
via deze link:  
medewerkersvc.stad.gent

“Met een 
vaccin 
bescherm 
je je eigen 
gezondheid 
en die van 
anderen.”

Pascale en Jacky hebben geen moment getwijfeld om zich te laten vaccineren.

Met ons tweetjes vormen 
we een bubbel, die op zijn 
eigen leeft. Jongere men-
sen hebben het lastiger. Zij 
moeten al die coronamaat-
regelen combineren met 
hun werk en schoolgaande 
kinderen.
Dan hebben we nog 
het geluk dat we in een 
assistentiewoning wonen. 
We worden hier zeer goed 

opgevangen en begeleid. 
Woonassistent Evelien 
waakt als een moeder over 
ons. Haast elke week wor-
den we van uit Stad Gent 
opgebeld om te vragen of 
alles OK is. Wat allemaal 
niet wegneemt dat we 
uitkijken naar betere tijden. 
Zodra het mag, gaan we op 
restaurant en doen we een 
terrasje.”

De Eerstelijnszone Gent is op zoek naar medisch 
geschoolde vrijwilligers om een handje toe te steken 
in het Vaccinatiecentrum Gent op Flanders Expo. Als 
binnenkort de vaccinatiecampagne een versnelling 
hoger schakelt, zijn die  extra krachten nodig om het 
hele proces vlot te laten blijven verlopen.



Verwen
eens een  
mantelzorger

23 juni is de Dag van 
de Mantelzorg.  
Op deze symbolische 
dag staan alle mantel-
zorgers centraal. Zij 
zorgen dag in dag uit 
voor een persoon die 
hen na aan het hart 
ligt. 

Ken jij een mantelzor-
ger die het verdient om 
in de bloemetjes gezet 
te worden? Doe hem 
of haar een verwen-
moment cadeau!
Dat kan door de  
mantelzorger vanaf  
25 mei tot 10 juni in  
te schrijven op  
www.stad.gent/you-
time. Geen internet? 
Bel dan Gentinfo: 
09 210 10 10.  
Medewerkers van de 
Stad Gent nemen dan 
contact op en gaan 
langs voor een goeie 
babbel. En ze hebben 
ook nog eens een leuke 
attentie bij.

kort 
nieuws

RASSEMBLÉ
Tijdens het festival Rassemblé in de week van 
21/6 verneem je alles over de dekolonisering in 
Gent. Met een panelgesprek, een interview met 
Nadia Nsayi,… maar ook een Congowandeling. 
Meer info op stad.gent/rassemble.

WANDELAARS OPGELET!
De wandelingen in mei en juni met wandel-
vrijwilliger Gilbert Dumez van De Boei vinden 
niet plaats.  
Het gaat om de wandelingen van donderdag  
27 mei en van donderdag 10 juni.

GEZOCHT: MONDIGE 75-PLUSSERS
Voor een documentaire zoeken sociaal-artistiek 
huis Victoria Deluxe en Knack-journaliste Ann  
Peuteman eigenzinnige 75-plussers die het beu 
zijn dat iedereen hen zegt wat ze moeten doen. 
Mail ann@victoriadeluxe.be.

“ANDEREN 
HELPEN 
MAAKT MIJ 
CONTENT”

DAG VAN DE MANTELZORG

Willy Van de Steene is 
naar schatting één van de 
40.000 mantelzorgers in 
Gent. “Ik ben er via mijn 
vader ingerold”, vertelt 
Willy. “Hij was weduwnaar 
en had Alzheimer. Samen 
met mijn broer deed ik zijn 
administratie en financiën. 
Daarna zorgde ik voor mijn 
94- jarige tante, die nu in 
een woonzorgcentrum 
verblijft. Ik bezoek haar 
nog regelmatig, want man-
telzorg stopt niet na een 
opname in een WZC.

“Mantelzorg is een engagement dat ik graag 
opneem. Anderen helpen, maakt mij content. Maar 
het is ook zwaar. Je moet je grenzen kunnen stellen. 
En ik houd het ook vol dankzij de steun van mijn 
vrouw. Zelf zou ze het niet kunnen, ook al heeft ze 
heel haar professioneel leven in de zorg gestaan.”

JONG EN OUD MAKEN  
MUURSCHILDERINGEN

Momenteel ben ik mantel-
zorger van een jongere 
vriendin van haar. Zij 
woont nog thuis en heeft 
borstkanker. Twee namid-
dagen in de week ga ik bij 
haar langs om een babbel 
te slaan en klusjes op te 
knappen. Ik doe ook de 
zware boodschappen en 
houd haar administratie bij. 
Ze is altijd heel blij om mij 
te zien.
Als mantelzorger moet je 
niet te veel hooi op je vork 
nemen en neen kunnen 

zeggen, anders ga je eraan 
onderdoor. Ik heb mijn vas-
te dagen en enkele keren 
per jaar neem ik vakantie. 
Mits goede afspraken met 
bijvoorbeeld thuiszorg-
diensten valt dat allemaal 
best te regelen”, stipt Willy 
aan. 
“Een gezonde brok as-
sertiviteit is ook wel van 
doen in je relaties met de 
overheden in dit land, want 
soms is het bureaucratie 
ten top. Gelukkig staan 
in Gent het stadsbestuur 

“Twee keer 
per week  
ga ik bij  
haar langs 
voor een 
babbel.”

Willy is naar schatting één van de 40.000 mantelzorgers in Gent. 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
VAN EYCK-EXPO

Van 7 tot 28 mei kan je in de Cultuurkapel de expo ‘Van Eyck Senior IS here’ bezoe-
ken. 80 creatieve senioren lieten zich inspireren door het Lam Gods van Van Eyck en 
tonen heel divers werk. Hoe verloopt zo’n bezoek in coronatijden praktisch?

De expo aan de Sint-Antoniuskaai 10  is elke dag (ook op zon- en feestdagen) open van 
14 tot 18 uur met tijdvensters voor 15 bezoekers per uur. Vrijwilligers zijn ter plaatse 
om over de coronaregels te waken en natuurlijk gelden alle andere regels om jezelf te 
beschermen.
Elk lokaal dienstencentrum heeft een halve namiddag (om 14 en 15 u.) gereserveerd 
om de expo te bezoeken (zie de agenda voor de data). Het makkelijkste is om hierbij 
aan te sluiten. Je moet je hiervoor inschrijven bij je LDC. Met dus een maximum van  
15 mensen per uur.
Is de bezoeknamiddag van je LDC al volzet of past het moment je niet? Dan kan je je 
ticket reserveren bij Gentinfo via deze link www.go.stad.gent/vaneyckseniorishere. 
Geen internet? Bel dan Gentinfo: 09 210 10 10.
De bon uit de vorige Wijs-editie geldt als gratis toegangsticket. Breng die dus zeker 
mee! Ga je als koppel? Dan kan je in je LDC een Wijs ophalen voor een extra bon.

Je bent ook welkom zonder reservatie, maar dan riskeer je dat je buiten moet wachten 
of op een ander moment moet terugkeren. Want de voorrang gaat naar bezoekers met 
een reservatie. 

Passeer je de komende weken langs de site van assistentiewoningen Antoniushof, 
werp dan zeker eens een blik op de muurschildering van twee jonge kunstenaars van 
vzw Graffiti en twee senioren. Een opvallende en kleurrijke eyecatcher en het ideale 
visitekaartje voor een nieuwe editie van de wedstrijd ‘Jong en oud in Gent’.

Rita Trefois en Robert Bracke zijn de twee senioren die met het jonge geweld aan de 
slag gingen om de kale, grijze muur recht tegenover het Antoniushof visueel op te 
smukken. “Zo verenigen we de creatieve en kleurrijke stem van de plaatselijke jeugd 
met die van de senioren op een openbaar canvas”, stipt Bie Hinnekint van team Leef-
tijdsvriendelijk Gent. En het blijft niet bij deze ene muurschildering. 
“Vzw Graffiti lanceert de komende maanden het project Le Mur Jong & Oud Gent, 
waarbij zes jonge kunstenaars en zes senioren samenwerken om de openbare ruimte 
in Gent te verrijken met waardevolle kunst, en dan met name in de nabije buurt van 
voorzieningen voor oudere senioren”, aldus Bie.
Senioren die aan deze intergenerationele versie van Le Mur willen deelnemen, kun-
nen zich o.m. tijdens de tentoonstelling ‘Van Eyck Senior IS Here!’ hiervoor inschrijven. 
Een ‘making of’-filmpje van het graffitikunstwerk aan het Antoniushof is te zien op 
de Facebookpagina ‘Gent Plus 50’ en de website www.jongenoudingent.be. Op die 
laatste website kan je ook terecht voor het indienen van projecten voor ‘Jong en oud 
in Gent’. Die wedstrijd loopt tot eind augustus. Je kan hiervoor ook altijd terecht bij Bie 
 Hinnekint: bie.hinnekint@stad.gent.

en de eerstelijnszorg voor 
500 % achter ons!”
Willy zit ook in de stuur-
groep van Samana. “Er 
zijn heel wat middelen 
en tegemoetkomingen 
beschikbaar voor mantel-
zorgers, maar die informa-
tie stroomt niet altijd goed 
door. Daarom organiseren 
we met Samana regelmatig 
infosessies, waarop ieder-
een welkom is.”
 

www.mantelzorgers.be
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GENT
KNAPT OP
‘Gent knapt op’ verbouwt woningen van finan-
cieel kwetsbare Gentenaars zodat de kwaliteit 
ervan verbetert en de huizen energiezuiniger 
worden. 

“Dit jaar willen we zeker 50 woningen aanpakken”, 
vertelt Caroline Vincent, sociaal begeleider van ‘Gent 
knapt op’. 
“Eigenaars kunnen hiervoor tot 30.000 euro krijgen. 
Voorwaarden zijn dat de woning hun enige eigen-
dom is en ze er zelf effectief in verblijven, dat ze 
onvoldoende financiële middelen hebben en moei-
lijk aan een lening geraken. Dat geld moeten ze pas 
terugbetalen als ze verhuizen of de woning verkocht 
wordt. Wij gebruiken dat dan om een andere woning 
op te knappen.”

Naast die financiële ruggensteun zorgt ‘Gent knapt 
op’ voor gratis sociale en technische begeleiding. 
“We volgen het verloop van de werkzaamheden op 
en bekijken of je in aanmerking komt voor andere 
dienstverlening van uit de stad”, aldus Caroline.

Interesse? 
Stuur dan vanaf maandag 3 mei een mail naar  
info@gentknaptop.be of bel naar 0492 40 42 70.
Zoek je als senior specifiek ondersteuning om je 
woning toegankelijker (bv. een traplift, inloopdouche, 
bredere deuren, hellende vlakken) te maken?  
Dan kan je terecht bij onze ergotherapeuten:  
bel naar 09 266 95 19, stuur een mail naar 
Ergotherapie.aanhuis@stad.gent of doe je aanvraag 
via www.stad.gent/ergoaanhuis.

GELE DOOS IN
GENTBRUGGE 
EN MOSCOU

Na een geslaagd proefproject in Ledeberg kunnen 
nu ook 65-plussers in Gentbrugge en Moscou- 
Vogelhoek een gratis gele doos ontvangen. Die 
gele brooddoos met persoons-, contact- en medi-
sche gegevens wordt in de koelkastdeur bewaard, 
zodat hulpverleners altijd weten waar ze eerst 
moeten kijken.

In Gentbrugge, Oud-Gentbrugge en Moscou-Vogel-
hoek gaat het om 4.000 ouderen en mensen met spe-
ciale zorgen. Zij kunnen de gele doos afhalen bij hun 
apotheker, in LDC Speltincx (Gentbrugge) of LDC De 
Knoop (Moscou-Vogelhoek). Als zelf afhalen te moeilijk 
is, leveren vrijwilligers van hun ldc de gele doos gratis 
aan huis. 
Ledebergse 65-plussers die nog geen gele doos heb-
ben, kunnen die nog altijd afhalen bij LDC De Knoop of 
bij de lokale apotheker.

INLOOPHUIS 
DEMENTIE
Ook in deze coronatijden blijft het Inloophuis  
Dementie verder werken zoals voordien. Alle activi-
teiten zijn gratis, maar schrijf je op voorhand in. 

Bezoek expositie ‘Van Eyck Senior IS here’
Maandag 24/5, 14 u.
Cultuurkapel, Sint-Antoniuskaai 10
Met uiteenlopend werk van 80 creatieve senioren.
Schrijf zeker vooraf in, want er mogen maar 10 bezoe-
kers per uur binnen!

Lezing ‘Omgaan met onrust’
Dinsdag 25/5, 19 u. - 21 u.
Vanwaar komen de onrust en angst van personen met 
dementie? Hein Vanhuyse van OCMW Wielsbeke en een 
expert ter zake legt uit hoe je daarmee adequaat kunt 
omgaan. Deze lezing is alleen online via Microsoft Teams 
te volgen. Wie zich inschrijft, krijgt een link doorgestuurd 
om deel te nemen. Je kan de link vooraf al eens testen.

Dementievriendelijke wandeling
Vrijdag 11/6, 14 u. - 16 u.
Parking Dienstencentrum Gentbrugge,  
Dulle-Grietlaan 12
Genieten van de natuur in de Gentbrugse Meersen. 
Onderweg zijn er diverse rustmomenten.

Inloophuis Dementie, Emiel Hullebroeckplein 1,  
Gentbrugge, 0478 93 25 73
dementievriendelijk@stad.gent,  
www.facebook.com/dementievriendelijkgent.
Je kan altijd langskomen op de zitdag op donderdag 
tussen 13 en 16 uur op afspraak.

Daag jij je buren ook uit 
om een coronaveilig initia-
tief te organiseren? Heb je 
al een briljant idee of ben 
je nog op zoek naar een 
leuke actie?  
Surf dan naar stad.gent/
dagvandeburen en laat 
je inspireren door enkele 

hartverwarmende initiatie-
ven zoals bijvoorbeeld een 
vlaggenlijn, een stoepteke-
ningen in krijt, een straat-
muziekgroepje, een waslijn 
met gedichten, hartenwen-
sen, lekkere recepten,... 
Op de webpagina vind je 
ook een uitnodiging om 

DAG VAN DE BUREN

Op vrijdag 28 mei is het weer zover! Die dag vieren 
we ‘Dag van de Buren – de coronaveilige editie’. Een 
ideale gelegenheid om je buren te ontmoeten en 
(beter) te leren kennen!

DAAG JE BUREN  
UIT VOOR EEN  
CORONAVEILIG  
INITIATIEF

Dag van de Buren: een ideale kans om je buren te ontmoeten.

zelf in te vullen, te printen 
en bij je buren te bussen.

Aperitiefpakket 
Enkele lokale dienstencen-
tra zijn alvast van de partij. 
In de Bloemekenswijk 
(De Boei) en in het Rabot 
(De Thuishaven) kunnen 
bewoners aperitiefpak-
ketten aanvragen om op 
een afgesproken moment 
samen met de buren op 
veilige afstand of van uit 
hun voordeur te klinken.

Voor alle praktische afspra-
ken verwijzen we je naar 
de activiteitenagenda op 
de laatste twee pagina’s.

Mooie prijzen te winnen
En niet vergeten: mail na je 
activiteit je toffe, grappige, 
mooie of ontroerende foto 

naar ontmoeten.verbinden 
@stad.gent en laat zien hoe 
jij de Dag van de Buren 
2021 gevierd hebt. 
De creatiefste inzendingen 
krijgen een mooie prijs. 
Maar houd je aan de veilig-
heidsmaatregelen. Een 
groepsfoto waar je samen 

met je buren dicht tegen 
elkaar staat, is vanzelf-
sprekend uit den boze. 
Alvast véél plezier!

Meer weten? Contacteer 
je LDC of mail/bel naar 
ontmoeten.verbinden@
stad.gent, 09 266 55 50.



Coronaveilige activiteiten, online of in open lucht, in kleine groepjes

Opgelet! 
De LDC’s zijn gesloten op:

• Donderdag 13 mei: Hemelvaart
• Maandag 24 mei: Pinkstermaandag

Op vrijdag 14 mei (brugdag) zijn de LDC’s 
alleen telefonisch bereikbaar.

De Boei
Vaartstraat 2A, 9000 Gent
 09 266 34 88
 ldc.deboei@stad.gent
  www.facebook.com/ldcdeboei

Fiets- en wandelzoektocht (12 km)  
in Mariakerke-Kolegem
Antwoordenblad beschikbaar aan het 
onthaal of via LDC.DeBoei@stad.gent. 
Afgeven kan aan ons onthaal of in Dien-
stencentrum Mariakerke (brievenbus in 
fietsstalling!). 
Mooie prijzen! 
Bedankt Martine Verhulst voor het uit-
stippelen van de tocht.
� deelnemen kan t.e.m. 21/5
€ gratis

Fietsen naar Het Leen (40 km) 
�ma 17/5, 13.30 u. 
€ fietskaart: 12,00  KT 2,40  

of per beurt: 3,00  KT 0,60
✍  verplicht, vóór 17/5 aan onthaal of 

telefonisch met geldige fietskaart, 
max. 8 deelnemers

L begeleiding: Marc Ceulemans,  
Alex Gilot

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’ 
�  do 27/5, 14 u. of 15 u.,  

max. 15 deel nemers per tijdslot van 
een uur

€ gratis met bon uit de vorige Wijseditie

Dag van de Buren
Bewoners van de Bloemekenswijk 
kunnen aperitiefpakketten aanvragen, 
om met de buren op veilige afstand te 
klinken. Aanvragen via buurtwerker Koen 
 Venegas Aernouts: Frans van Ryhovelaan 
119, Koen.VenegasAernouts@stad.gent of  
09 268 21 25.
�  vrij 28/5

Fietsen naar Kluizen (34 km) 
�ma 21/6, 13.30 u.
✍  vóór 21/6
L andere praktische info: zie 17/5

De Horizon
Ferdinand Lousbergskaai 12, 9000 Gent
 09 266 88 55
 ldc.dehorizon@stad.gent
  www.facebook.com/ldc.dehorizon

Babbeltafel
Met vrijwilligster Riet. Buiten op ons 
nieuw terras, om te praten over gisteren 
en vandaag.
� elke ma vanaf 3/5, 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍ aan onthaal of via 09 266 88 55
L aantal deelnemers volgens geldende 

coronamaatregelen

Bib op afspraak
Op zoek naar een goed boek?  
Vrijwilligster Mia helpt je.

� elke do vanaf 6/5, 14 u. - 16 u.
€ gratis 
✍  aan onthaal of via 09 266 88 55 tot 

dinsdag voordien

Bezoek ‘Van Eyck Senior IS Here!’
� woe 12/5, 14 u. of 15 u.,  

max. 15 deel nemers per tijdslot van 
een uur

€ gratis met bon uit de vorige Wijseditie
✍ tot 10/5 of volzet, aan onthaal
L Minder mobiel? Dan kan je bij ons 

vervoer aanvragen.

Takeaway
Brusselse wafels
Bestellen en afhalen in De Horizon.
� woe 26/5, vanaf 13.30 u.
€ 2,50 per stuk
✍  bestellen verplicht via 09 266 88 55 

t.e.m. 20/5, alleen voor de buurt-
bewoners Macharius-Heirnis en  
Gent Binnenstad

L geef het gewenste uur van afhalen 
door

De Knoop
Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Gent
 09 266 45 80
 ldc.de.knoop@stad.gent
  www.facebook.com/ 
 lokaaldienstencentrumdeknoop

Fotozoektocht
Langs leuke plekjes in Ledeberg.  
Groepjes van 4 personen.
�mei en juni
€ gratis
✍ deelnameformulier verkrijgbaar in  

De Knoop
L deelnameformulier inleveren via 

e-mail: Annsophie.Cathoir@stad.gent 
of ldc.deknoop@stad.gent of in de 
brieven bus op het 1ste verdieping aan 
ons onthaal tot 30/6

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’
� di 18/5, 14 u. of 15 u., max. 15 deel-

nemers per tijdslot van een uur
€ gratis met bon uit vorige Wijseditie
✍ vóór 14/5 of tot volzet, aan onthaal of 

09 266 45 80
L Minder mobiel? Dan kan je bij ons 

vervoer aanvragen.

Wandeling Merelbeke Flora (6 km)
�  di 18/5, 13.15 u. verzamelen aan 

Merelbeke-station (Bloemstraat)
€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40  

of per beurt: 3,00  KT 0,60
✍  vóór 17/5
L Max. 3 deelnemers per wandeling. 

Mondmasker verplicht.  
Begeleiding: Antoon De Loof.

Cluedo zoektocht (5 km)
Helpen jullie mee de dader van een 
moord in Ledeberg te vinden?
� do 20/5, 13.30 u. 
€ gratis
✍ verplicht: telefonisch 09 266 45 80 of 

aan onthaal
L Deelnameformulier verkrijgbaar in  

De Knoop. Max. 4 deelnemers per 
wandeling. Draag je mondmasker.  
I.s.m. Arteveldehogeschool. 

Wandeling  
Ledeberg/Gentbrugge (6 km)
�  di 8/6, 13.15 u. verzamelen aan  

De Knoop
✍  vóór 7/6
L andere praktische info: zie 18/5

Online Bingo 
� woe 16/6, 14 u.
€ gratis
✍ vóór 9/6, via e-mail: 

Annsophie.Cathoir@stad.gent of  
ldc.deknoop@stad.gent 

L Bingoblaadjes verkrijgbaar via e-mail, 
onthaal of levering aan huis.  
Begeleiding: Franky en François.  
Max. 20 deelnemers.  
Reserveren verplicht.

De Mantel
Hutsepotstraat 29A, 9052 Zwijnaarde
 09 266 98 55
 ldc.demantel@stad.gent
  www.facebook.com/ldc.demantel

Bezoek ‘Van Eyck Senior IS Here!’
�  vrij 7/5, 14 u. of 15 u., max. 15 deel-

nemers per tijdslot van een uur 
€ gratis met bon uit de vorige Wijseditie

De Regenboog
Lucas De Heerestraat 83, 9000 Gent
 09 266 34 34
 ldc.deregenboog@stad.gent
  www.facebook.com/deregenbooggent

Wandelzoektocht in de buurt van  
De Regenboog
Meedoen kan digitaal via 
je smartphone: je volgt een 
route en scant onderweg 
QR-codes. Kan alleen met 
gsm met mobiel internet.  
Er is ook een papieren versie voorhanden! 
Keuze uit 2 wandelingen: 3 of 2 km.
Hulp nodig bij installeren app om de  
QR-code te lezen? Na afspraak ben je op 
maandag en vrijdag welkom in ons knop-
penspreekuur.
�  dagelijks t.e.m. september,  

startpunt: De Regenboog
€ gratis
✍ aan ons onthaal
� Liever in groepjes met begeleiding? 

• di 17/5, 14 u.
• do 19/5, 14 u.                  

L i.s.m. Arteveldehogeschool

Bezoek ‘Van Eyck: Senior IS Here!’
�  di 11/5, 14 u. of 15 u.,  

max. 15 deel nemers per tijdslot van 
een uur

€ gratis met bon uit de vorige Wijseditie

Stiltewandeling
Eén uur in stilte samen met anderen. 
�  woe 12/5, verzamelen om 9.20 u.  

aan ingang Overmeerspark (aan  
De Lijn-halte Wiemersdreef )

€ gratis
� 16/6                 
✍ tot dag ervoor aan onthaal,  

09 266 34 34 of via e-mail:  
ldc.deregenboog@stad.gent,  

L bereikbaar met bus 34/35,  
begeleiding: Agnes Fieuw

Creatief met bloemen in mei
In onze tuin in kleine groepjes met  
Christel. 
� vrij 28/5, 10 u. - 12 u. of 14 u. - 16 u. 
€ 3,50  KT 0,90 + € 10,00 voorschot 

kostprijs bloemstuk cash te betalen 
(maximaal € 20,00)

✍ t.e.m. 21/5
L meebrengen: snoeischaar of scherp 

aardappelmesje

Creatief met bloemen in juni
In onze tuin in kleine groepjes met  
Christel. 
� vrij 25/6, 10 u. - 12 u. of 14 u. - 16 u.
€ 3,50  KT 0,90 + € 10,00 voorschot 

kostprijs bloemstuk cash te betalen 
(maximaal € 20,00)

✍ t.e.m. 18/6
L meebrengen: snoeischaar of scherp 

aardappelmesje

De Thuishaven
Neuseplein 33, 9000 Gent
 09 266 34 66
 ldc.dethuishaven@stad.gent
  www.facebook.com/ldc.dethuishaven

Wandeling Destelbergen 
�  do 6/5, 13.10 u. busperron 13 aan het 

Sint-Pietersstation. 
Bus 34 tot halte Scheldekant, waar  
wandeling om 13.45 u. start.

€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40  
of per beurt: 3,00  KT 0,60

✍  t.e.m. 5/5, of telefonisch met geldige 
wandelpas

L gaat alleen door als wandelen met  
10 is toegelaten!

Gentse namiddag 
Met Michel en Catherine.
Meevolgen kan via je computer.  
Geen computer? Contacteer ons!
� vrij 7/5, 14 u.
€ gratis
✍  verplicht t.e.m. 5/5, via e-mail: 

ldc.dethuishaven@stad.gent of  
09 266 34 66

  
Infomoment nieuwe vrijwilligers
� di 18/5, 14 u.
✍ t.e.m. 17/5, via 09 266 34 66 of  

ldc.dethuishaven@stad.gent 
L online als activiteiten niet kunnen 

heropstarten

Bezoek ‘Van Eyck Senior IS Here!’
�  woe 19/5, 14 u. of 15 u.,  

max. 15 deel nemers per tijdslot van 
een uur 

€ gratis met bon uit de vorige Wijseditie

Proeven van TriVelo
Laat je met de Trivelo-fietstaxi voeren 
langs de Oude Dokken.
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Facebookpagina Gent Plus 50
  www.facebook.com/gentplus50

�  vrij 21/5, 14 u. - 17 u.  
€ gratis
✍  t.e.m. 20/5, 09 266 34 66 of mail naar 

ldc.dethuishaven@stad.gent
L voor 1 of 2 personen (per rit)

Dag van de Buren
Heb je een leuk idee om je buren corona-
veilig te ontmoeten? Contacteer dan 
buurtwerk Rabot en zij bezorgen jou 
flyers, raamaffiches en een feestelijke box.  
�  vrij 28/5, ophalen bij buurtwerk Rabot, 

Jozef II-straat 104-106
✍  t.e.m. 14/5 via buurtwerker Thierry 

Robesyn: Thierry.Robesyn@stad.gent 
of 09 266 86 42 

Wandeling in Eine 
�  do 3/6, 12.55 u. busperron 10 aan 

Sint-Pietersstation.  
Bus 47 tot halte Eine Fabriekstraat,  
waar de wandeling rond 14 u. start.

✍ t.e.m. 2/6
L andere praktische info: zie 6/5

Digitale bingo
Geen computer? Contacteer ons! 
�  vrij 11/6, 14 u.
€ gratis 
✍  verplicht t.e.m. 4/6, 09 266 34 66 of  

ldc.dethuishaven@stad.gent

De Vlaschaard
Jubileumlaan 219, 9000 Gent
 09 266 93 44
 ldc.devlaschaard@stad.gent
  www.facebook.com/ldc.devlaschaard

Wandeltocht in Mariakerke
Met Annie.
�  ma 3/5, 13.10 u. busperron 19 aan 

Sint-Pietersstation. 
Bus 9 tot halte Mariakerke Post, waar 
wandeling om 13.40 u. start.

€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40  
of per beurt: 3,00  KT 0,60

✍  aan onthaal – telefonisch kan met 
wandelkaart

Fietstocht 
Mariakerke, dorp van alle tijden
Een rondrit van 6 km met Erik Van Hoecke.
� woe 19/5, 13.45 u. aan De Vlaschaard
€ fietskaart: 12,00  KT 2,40  

of per beurt: 3,00  KT 0,60

Bezoek ‘Van Eyck Senior IS Here!’
�  di 25/5, 14 u. of 15 u., max. 15 deel-

nemers per tijdslot van een uur 
€ gratis met bon uit de vorige Wijseditie

Wandeltocht in Kalken
Begeleiding: Annie.
�  ma 7/6, 13.05 u. station Gent-

Dampoort.  
Bus 36 tot halte Kalken kerk, waar de 
wandeling start om 13.40 u.

L andere praktische info: zie 3/5

Fietstocht 
Nieuwe fietsroutes in en om Gent  
(25 km)
Begeleiding: Kathy.
�  do 29/6, 13.45 u. aan De Vlaschaard
€ fietskaart: 12,00  KT 2,40  

of per beurt: 3,00  KT 0,60

Laagdrempelige beweegsessies  
met Joke & Aurora
�  programma (ook balspellen) beschik-

baar vanaf 3/5 aan onthaal
€ gratis
✍  verplicht

Kubb
We zetten het spel samen met jullie op en 
lichten de spelregels toe. 
Meer info aan het onthaal.

Fotozoektocht in Drongen
Deelnemingsformulier verkrijgbaar bij 
antennewerker Ellen:  
ellen.vantuyckom@stad.gent of  
0470 20 62 80
Wie een correct ingevuld formulier  
binnenbrengt, krijgt een verrassing.

De Waterspiegel
Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent
 09 266 30 50
 ldc.dewaterspiegel@stad.gent
  www.facebook.com/dewaterspiegel

Takeaway De Waterspiegel
‘Gebakje van de dag’

�  tweewekelijks op dinsdag,  
vanaf 4/5, 14 u. - 16 u.

€ 2,50 voor gebakje, plus € 1,50 voor 
drankje 

� 18/5, 1/6 (met DJ Maurice), 15/6 en  
29/6  

Fiets- en wandelzoektocht  
Wondelgem (13 km)
Antwoordenblad beschikbaar aan het 
onthaal of via LDC.DeWaterspiegel@ 
stad.gent.
Afgeven kan aan ons onthaal of in de 
zilverkleurige brievenbus rechts van de 
ingang van de wijkbibliotheek Wondel-
gem, Botestraat 2 (niet in de inleverbus!)
Mooie prijzen!  
Bedankt Patrick De Mey voor het uit-
stippelen van de tocht.
�  t.e.m. ma 31/5
€ gratis
L meebrengen: schrijfgerief

Fietsen
Bellem (45 km)
Alleen als we met 10 mogen fietsen!
� di 11/5, 13.45 u. aan LDC
€ fietskaart: 12,00  KT 2,40  

of per beurt: 3,00  KT 0,60
✍  verplicht, vóór 11/5
L begeleiders: Alexander Gilot, Peter Van 

Damme

Bezoek ‘Van Eyck Senior IS Here!’
�  vrij 21/5, 14 u. of 15 u.,  

max. 15 deel nemers per tijdslot van 
een uur 

€ gratis met bon uit de vorige Wijseditie

Wandelen
‘Goed te Parijs’ (7,2 km)
�  di 25/5, 14 u. parking WZC De Ceder, 

Parijsestraat 34 te Astene
€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40  

of per beurt: 3,00  KT 0,60
✍  verplicht, vóór 25/5
L Bij volzet: 2de wandeling op ander 

tijdstip. 
Met Chris Van Hee, Luc Auquier.

Fitnesstoestellen buiten
Kom lekker bij ons buiten fitnessen!

Beweegbank in juni
De hele maand juni kan je in het park aan 
ons LDC de beweegbank van vzw IPitup 
uitproberen. Duwen, trekken, rompstabi-
liteit, één- en tweebenige oefeningen zijn 
de vijf groepen lichaamsbewegingen die 
je kan trainen.

Fietsen
Dagtocht Lokeren (65 km)
�  di 8/6, 9.15 u., eigen lunchpakket  

meebrengen!
✍  verplicht, vóór 8/6
L andere praktische info: zie 11/5

Antenne Wondelgem
Laure Van Wanzeele vervangt tijdelijk 
Joline Cosaert.
L laure.vanwanzeele@stad.gent,  

0476 96 86 79

Speltincx
Meersemdries 4, 9050 Gentbrugge
 09 266 38 96
 ldc.speltincx@stad.gent
  www.facebook.com/ldcspeltincx

Hulp nodig met smartphone, tablet of 
computer?
Mail help@couck.eu en Paul bekijkt hoe 
hij je kan helpen. Met TeamViewer kan hij 
je toestel over nemen.
L meer info: www.couck.eu/tv

Wandelen 1 op 1
Ida combineert een wandeling met een 
goed gesprek.
�  elke dinsdagochtend en donderdag-

namiddag, start aan de Meersen (bij 
Dienstencentrum Gentbrugge)

L 09 266 38 96 of aan onthaal

Wandelzoektocht
2 wandelzoektochten (start en aankomst 
in Speltincx) in mei en juni. 
L deelname formulier aan onthaal of  

via e-mail ldc.speltincx@stad.gent.

Wandelbingo
In groepjes van max. 4 personen. 
Ook leuk om met de kleinkinderen te 
doen. Bingokaarten aan onthaal.

Bezoek ‘Van Eyck Senior IS Here!’
�  ma 10/5, 14 u. of 15 u.,  

max. 15 deel nemers per tijdslot van 
een uur 

€ gratis met bon uit de vorige Wijseditie

Ten Hove
Begijnhofdries 15, 9000 Gent
 09 266 88 88
 ldc.tenhove@stad.gent
  www.facebook.com/
      lokaaldienstencentrum.tenhove

Wandeling Letterhoutem (7,7 km)
�  do 20/5, 14.15 u. aan kerk van  

Sint-Lievens-Houtem.  
Bus 49 Sint-Pietersstation perron 7  
om 13.31 u.

€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40  
of per beurt: 3,00  KT 0,60

✍  
L begeleider: John De Poorter

Bezoek ‘Van Eyck Senior IS Here!’
�  do 20/5, 14 u. of 15 u., 

max. 15 deel nemers per tijdslot van 
een uur 

€ gratis met bon uit de vorige Wijseditie

Stadswandeling 
‘Verhalend op stap in de Brugse Poort’
Een twee uur durende verhalentocht over 
de geschiedenis en evolutie van de wijk. 
Stadsverteller Marc Symoens haalt jeugd-
herinneringen op aan o.m. het Pierke van 
Henri en Jean-Pierre Maeren.
� do 27/5, 14 u. - 16 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  aan onthaal of , vóór  21/5
L vertrek aan Ten Hove

Wandeling Beerlegem (7 km)
� do 17/6, 13.30 u. kerk van Beerlegem.  

Bus 48 op perron 5 aan Gent-Zuid om 
12.29 u.

L andere praktische info: zie 20/5

Stadswandeling  
‘De 7 werken van barmhartigheid’
Over hoe de katholieke kerk, rijke burgers 
en de stad zich inspanden om elke nood 
te lenigen bij armoede, ziekte, handicap, 
dakloosheid of hongersnood.  
“Want je hemel verdiende je door goede 
werken op aarde te verrichten.”
� di 22/6, 14 u. - 16 u.
€ 4,50  KT 0,90
✍  aan onthaal of , vóór 18/6
L Vertrek: ingang Huis van Alijn,  

Kraanlei.  
Eindpunt: LDC Ten Hove. 
Stadsverteller: Marc Symoens.

Wibier
Antwerpsesteenweg 768,  
9040 Sint-Amandsberg
 09 266 31 00
 ldc.wibier@stad.gent
  www.facebook.com/ldc.wibier

Bezoek ‘Van Eyck Senior IS Here!’
�  ma 17/5, 14 u. of 15 u.,  

max. 15 deel nemers per tijdslot van 
een uur 

€ gratis met de bon uit de vorige Wijs-
editie


