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Beste senior

‘Onze’ Jerôme, die in woonzorg centrum 
Het Heiveld woont, is op zijn eigen 
bijzondere manier een Bekende Gente-
naar. Hij is de oudste man in onze stad 
en kreeg als één van de eersten een  
vaccinatieprik. We zijn vertrokken, de 
vaccinatiecampagne is gestart. Daar 
keken we al lang naar uit. Naast het 
zorgpersoneel komen eerst onze oude-
ren aan de beurt. Als zo veel mogelijk 
Gentenaars zich laten inenten, krijgen 
we misschien gaandeweg ons ‘vroegere 
leven’ terug. Afwachten maar. In elk ge-
val: er is licht aan het eind van de tunnel.
Ondertussen blijven we op zoek gaan 
naar schoonheid in het leven. Een groep 

“Er is 
licht aan 
het einde 
van de 
tunnel.”

van onze meest creatieve 
senioren heeft samen de ten-
toonstelling ‘Van Eyck senior 
IS Here!’ opgezet. Die is normaal te 
zien in de Cultuurkapel in mei 2021. 
Het zou niet alleen een waardige af-
sluiter zijn van het Van Eyck-jaar, maar 
vooral ook een prachtige erkenning 
van het talent van deze artiesten…

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid, Armoede
bestrijding, Gezondheid, Zorg, 
Senioren beleid en Financiën

Bert Seys 
directeur lokale dienstencentra

ZIJN
VERTROKKEN

VAN EYCK-EXPO
Het Van Eyck-jaar sluit in mei af met de tentoonstel-
ling ‘Van Eyck Senior IS here’, waarin ruim 80 kunstige 
senioren zich lieten inspireren door het Lam Gods. 
Met de bijgesloten bon kan je gratis binnen!

WEEK VAN DE VALPREVENTIE
In de Week van de Valpreventie (19-23 april) kan 
je je woning door de ergotherapeut van je lokaal 
dienstencentrum gratis laten scannen op val-
risico’s en krijg je een valpreventiepakket cadeau.

BINNENIN
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Jerôme, de oudste man in Gent,  kreeg als één van de eersten een vaccinatieprik. WE
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Van Eyck Senior  
IS here

Het idee voor de tentoon-
stelling komt van Bie 
Hinnekint van het team 
Leeftijdsvriendelijk Gent en 
Bert D’harte, vrijwilliger in 
De Knoop en in een vorig 
leven docent creatieve 
expressie (dans, muziek, 
woord, beeld) in het sociaal 
hoger onderwijs. “Het Van 
Eyck-jaar inspireerde ons 
om met enthousiaste en 
creatieve senioren een ten-
toonstelling op te zetten. 
Het werk mocht heel erg 
verscheiden zijn, als het 
maar ergens verband hield 
met Van Eyck of Het Lam 
Gods. Als voorbereiding 
bezochten we de grote Van 
Eyck-tentoonstelling en het 
restauratieatelier.”
“De meeste kandidaten 
vonden we bij de creatieve 
ateliers van de lokale dien-
stencentra, maar ook men-
sen van daarbuiten sloten 
aan. In korte tijd hadden  
we meer dan 80 ouderen 
verzameld, die met een 

Als afsluiter van het Van Eyck-jaar kan je in mei in de 
prachtige Cultuurkapel aan de Sint-Antoniuskaai de 
expositie ‘Van Eyck Senior IS here’ bezoeken. Ruim 
80 kunstige deelnemers stellen er hun werk tentoon, 
geïnspireerd door Het Lam Gods. Een niet te missen 
afspraak dus.

EXPO VAN EYCK

Robert Neyt presenteert de triptiek ’De stad, de wereld, het offer en de 
mens’, op een paradijselijke sokkel.

Bert D’harte en Bie Hinnekint: “Iets creëren maakt mensen positiever, 
sterker en mooier.”

Tentoonstelling

VAN EYCK SENIOR 
IS HERE!
Een zinderend atelier

Van 7 tot 28 mei 2021,
iedere dag van 14.00u tot 18.00u
Cultuurkapel Sint-Vincent,
Sint Antoniuskaai 10, 9000 Gent
 

GRATIS TOEGANG

met steun van Stad Gent, Cultuur, Gent Leef-
tijdsvriendelijke Stad, Honda, Albert Heyn …

Praktische  
afspraken
De tentoonstelling loopt van 7 t.e.m. 28 mei, ook 
tijdens de weekends en op Pinksteren. 
Met de bon hiernaast kan je gratis binnen, anders 
betaal je 1 euro. Elk lokaal dienstencentrum krijgt een 
namiddag gereserveerd voor een bezoek. Die lijst vind 
je op pagina 8.
De catalogus kost 12 euro. Wie vooraf intekent via 
storting op BE57 0630 9798 9435 met vermelding 
‘Cataloog Van Eyck Senior’, betaalt maar 10 euro. 
Looplijnen, kleine groepjes en ‘voor- en nababbels’ 
uitsluitend in de tuin houden een bezoek coronaveilig.

werk – solo of in groep – 
wilden meedoen. Alle deel-
nemers hadden de volledi-
ge vrijheid om het aan te 
pakken zoals zij dat wilden. 
Tal van kunstvormen zijn 
dan ook vertegenwoor-
digd: schilderijen, tekenin-
gen, aquarellen, beelden, 
keramiek, foto’s, installaties, 
kalligrafie, textiel, haiku’s, 
houtsneden, textiel,…”

Wow-gevoel
“Heel bewust hebben 
we daarom ook geen 
selectie criteria gehanteerd. 
Iedereen ziet zijn of haar 
werk geëxposeerd, ook al 
is het ene resultaat al meer 
geslaagd dan het andere”, 
stipt Bert aan. “Waar het 
voor ons om gaat, is dat iets 
creëren mensen positiever, 
sterker en mooier maakt. 
We wilden een omgeving 
creëren, waarin de deelne-
mers zich veilig voelden en 
zich creatief konden uitle-
ven. Iedereen die dat wenst, 

komt met werk, portret en 
een zelfgeschreven tekst 
in een prachtig uitgegeven 
catalogus, waaraan ook be-
kend Gents beeldend kun-
stenaar en muzikant Paul 
Van Gysegem – een beetje 
de peter van ons project – 
een bijdrage levert. Als we 
erin slagen om ook bij de 
bezoekers een wow-gevoel  
van ‘Dat hadden we niet 
verwacht’ uit te lokken,  
dan zijn we geslaagd in  
ons opzet. ”
“In dat opzicht sluit de 
tentoonstelling aan bij de 
doelstellingen van Leeftijds-
vriendelijk Gent”, bemerkt 
Bie. “Want ouderen zijn 
niet alleen consumenten, 
maar ook scheppers van 
cultuur. Dat draagt bij tot 
een positief en dynamisch 
beeld van senioren. Kunst 
bevordert ook de contacten 
tussen de generaties, en 
leidt zo automatisch tot 
meer solidariteit.”

Leonard Cohen
Robert Neyt die het 
foto-atelier van ldc Wibier 
begeleidt, staat met twee 
werken op de expositie. 
“Met het atelier maakten we 
de fotoprint ‘Als de herder 
dwaalt, doolt het schaap’. 

De fotografen traden zelf als 
figurant op, of poseerden 
als selfiefotograaf, als knie-
lende en zingende dames 
en als starende mannen. 
Met de nodige software 
werd het geheel tot slot in 
een fotografische composi-
tie gezet.”

Daarnaast presenteert 
Robert ook eigen werk, de 
triptiek ’De stad, de wereld, 
het offer en de mens’ op 
een paradijselijke sokkel. “Er 
zitten niet alleen elementen 
van Het Lam Gods in ver-
werkt, ik heb me ook laten 
inspireren door Leonard 

Cohen en zijn song ‘The 
Story of Isaac’, waarin hij 
oproept het bloedvergieten 
te stoppen.”
In principe zijn alle werken 
te koop. “Maar”, zegt Robert, 
“ik hoef er geen geld aan te 
verdienen. Bij interesse geef 
ik het graag weg.”
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HEROPENING LDC’S
Het is zeer onduidelijk wanneer de lokale dien-
stencentra heropenen. Daarom zetten ze dit 
voorjaar minder in op de activiteitenwerking,  
ten voordele van het vrijwilligersvervoer naar  
het vaccinatie centrum en de individuele dienst-
verlening.

HEROPSTART ACTIVITEITEN
Dit voorjaar zullen hooguit de vaste activitei-
ten, die door de 2de lockdown onderbroken 
werden, heropstarten. De ingeschreven 
deelnemers worden hiervan persoonlijk 
verwittigd. Bedoeling is wel om in september 
een doe-mee-week te organiseren.

BEDANKT VRIJWILLIGERS
De vele vrijwilligers van de ldc’s ontvingen dit jaar 
als bedanking een kartonnen cadeaubox met  
4 smaken Yugen Kombucha Tea. Yugen is de buur 
van ldc De Horizon en specialiseert zich in kom-
bucha, een gezonde frisdrank op basis van gefer-
menteerde thee.

“Je beschermt jezelf en elkaar   
   door je te laten vaccineren”

Naast huisarts is Steven 
Simoens ook de medisch 
verantwoordelijke voor 
het vaccinatiecentrum in 
Flanders Expo. “Dat wil 
zeggen dat ik daar het me-
dische verloop opvolg, het 
draaiboek van de Vlaamse 
overheid implementeer en 
mijn collega’s brief over de 
manier van werken.”
“Vaccinatie is ons belang-
rijkste wapen tegen het 
coronavirus dat ons nu 
al een jaar lang gegijzeld 
houdt. Dat leert ons ook 
de geschiedenis: grote 
vaccinatiecampagnes kwa-
men altijd ten goede van 
onze levenskwaliteit. Het 

“Wij zijn er in de eerste 
plaats voor kwetsbare Gen-
tenaars, zoals 65-plussers, 
die niet kunnen terugval-
len op een eigen netwerk 
om hen door die zware 
periode van verplichte 
quarantaine te helpen”, 
vertellen Nathalie en Noor, 
twee quarantaine coaches 
van Stad Gent. “We bellen 
of gaan langs bij de men-
sen. We leggen hen uit wat 
de quarantainemaatrege-

Nee, het vaccin gaat je DNA niet veranderen. Ja, 
het vaccin is veilig ook al is het in een recordtempo 
ontwikkeld. De boodschap is dan ook: laat je 
vaccineren. “Zo beperk je de overdracht van het 
virus en bescherm je jezelf en elkaar”, zegt huisarts 
Steven Simoens.

Raak je besmet met het coronavirus of had je een 
hoogrisicocontact met iemand die besmet is, dan 
moet je in isolatie of quarantaine. Dan staan er 
quarantainecoaches voor je klaar om je de gepaste 
ondersteuning en begeleiding te geven.

HUISARTS STEVEN SIMOENS

QUARANTAINECOACHES

“WIJ BIEDEN EEN LUISTEREND OOR”

”Vaccinatie 
is ons 
belangrijkste 
wapen 
tegen het 
coronavirus.”

coronavaccin behoedt je er 
in elk geval voor dat je ern-
stig ziek wordt of overlijdt. 
En het vaccin is de enige 
manier om tot groepsim-
muniteit te komen. Dat wil 
zeggen dat een voldoende 
grote groep mensen weer-
stand opbouwt tegen het 
virus, waardoor het geen 
kans meer krijgt om zich 
massaal te verspreiden. Die 
groepsimmuniteit bereiken 
we pas als minstens 70% 
van de bevolking gevacci-
neerd is. Vaccineren is met 
andere woorden de kortste 
weg om ons sociaal leven 
van vroeger weer op te 
pikken.”

len inhouden. Hoe lang 
ze in quarantaine moeten 
blijven, welke regels ze 
daarbij horen te volgen, 
hoe ze zichzelf, hun gezin, 
vrienden en kennissen kun-
nen beschermen. Er wordt 
hierover natuurlijk al veel 
gecommuniceerd, maar we 
merken dat er vaak ruis op 
die lijn zit. Mensen hebben 
echt wel nood aan duidelij-
ke info.”
“Het voordeel van onze 

Er gaan haast altijd  
enkele jaren over om  
tot een goed uitgebalan-
ceerd vaccin te komen.  
Een vaccin dat zo snel 
ontwikkeld is, kan dat 
wel veilig zijn?
“Er is geen enkele stap 
in het testen van het 
coronavaccin overgesla-
gen. Alle gebruikelijke 
veiligheidsprocedures zijn 
gevolgd. Een kwart van 
de proefpersonen was 
bv. 65-plusser. Het gro-
te verschil zit hem in de 
enorme prioriteit die het 
corona virus gekregen heeft. 
Producenten hebben ander 
werk laten vallen en extra 
teams opgeleid. Er was 
een unieke samenwerking 
tussen farmabedrijven, 
regelgevende overheden 
en onderzoekscentra. Het 
coronavaccin bewijst dat als 
alle neuzen in dezelfde rich-
ting staan, men in korte tijd 
heel veel kan realiseren.”

aanpak is dat we dicht bij 
de mensen komen. Wij 
werken heel laagdrempe-
lig. Zo horen en zien we 
veel en kunnen we kort op 
de bal spelen”, vervolgen 
Nathalie en Noor. “In eerste 
instantie bieden wij een 
luisterend oor. We laten de 
mensen hun verhaal doen. 
Hoe gaat het met hen? Met 
welke vragen zitten ze? 
Welk soort hulp hebben 
ze nodig? En dan is het 
aan ons om naar oplossin-
gen op maat te zoeken, 
waarmee de mensen snel 
geholpen zijn.”

Doorverwijzing
“Elke doorverwijzing ge-
beurt alleen als de mensen 

“Bovendien is de techno-
logie om tot zo’n vaccin te 
komen, niet nieuw. Door 
het vaccin maakt je lichaam 
sneller en meer antistoffen 
tegen de uitsteekseltjes 
van het coronavirus, het 
zogenaamde spike-eiwit. 
Dat is hetzelfde principe als 
bij andere  coronavirussen, 
zoals SARS.”

Moet je vrezen voor 
 bijwerkingen?
“Op de plaats van de 
inspuiting, in je bovenarm, 
kan je 1 à 2 dagen last 
hebben van spierpijn. Soms 
ook wat rillingen of koorts 
de dag nadien. Normale 
reacties van voorbijgaande 
aard, die erop wijzen dat je 
immuunsysteem geac-
tiveerd is, en die perfect 
behandelbaar zijn met 
wat paracetamol. In heel 
zeldzame gevallen, 1 op de 
100.000, kunnen er ernstige 
bijwerkingen, zoals aller-

zelf hiermee akkoord gaan”, 
benadrukken Nathalie en 
Noor. 
“Bij 65-plussers koppelen 
we vooral terug naar het 
lokaal dienstencentrum in 
hun buurt.  Een vrijwilli-
ger kan dan bijvoorbeeld 
boodschappen voor hen 
doen en aan de deur 
afzetten. Of de hond eens 
uitlaten. Kunnen ze zelf 
niet koken, dan regelt het 
ldc warme maaltijden aan 
huis. Wie nood heeft aan 
een goed gesprek, kan op 
regelmatige tijdstippen 
worden opgebeld door een 
telefoonster van het ldc. 
Veel ouderen hebben het 
ook mentaal erg zwaar: de 
eenzaamheid, de schrik om 

gische reacties, optreden. 
Maar dat is zo bij haast alle 
vaccins.”

Ben ik nog besmettelijk 
als ik gevaccineerd ben?
“Dat is onderwerp van ver-
der onderzoek. Er is voorlo-
pig geen garantie dat je het 
virus niet kan doorgeven. 
Daarom moet je na je vac-
cinatie alle geldende voor-
zorgsmaatregelen blijven 
opvolgen: afstand houden, 
mondmaskerplicht, handen 
ontsmetten, contacten 
beperken. Pas als 70% van 
de bevolking gevaccineerd 
is, kunnen we versoepelen. 
Of we het coronavaccin 
jaarlijks moeten laten 
zetten of dat het langdu-
rige bescherming biedt, is 
evenmin duidelijk.”

Meer info op: 
www.laatjevaccineren.be

ernstig ziek te worden. Zij 
kunnen altijd een beroep 
doen op de psycholoog 
van hun lokaal diensten-
centrum.”

Nathalie en Noor: “We zoeken naar oplossingen op maat.“ 

Meer info:  
www.stad.gent/quarantaine 
quarantainecoach@stad.gent
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In vier stappen
        naar je prik

In het schema hiernaast 
staat uitgelegd wat dat 
stappenproces inhoudt. 
Hieronder vind je meer 
verduidelijking bij stappen 
1 en 2.

Persoonlijke 
uitnodiging
Twee weken op voorhand 
ontvang je een persoonlij-
ke uitnodiging via de post. 
Die bevat een code waar-
mee je online een afspraak 
kan maken voor je eerste 
en tweede vaccinatie.  
Tip: spreek eerst af met 
je vervoerder vóór je je 
afspraak vastlegt.
Hulp nodig bij het maken 
van die afspraak? Bel de 
vaccinatielijn van Stad 
Gent (09 210 10 44) of je 
lokaal dienstencentrum.
Kom op tijd. Wie te laat 
is, riskeert geen prik te 
krijgen. Breng zeker je 
uitnodiging, identiteits-
kaart, bewijs van afspraak 
(e-ticket) en een mond-
masker mee!

Naar Flanders Expo
Het openbaar vervoer 
(tramlijn 1 en buslijnen 76, 
77 en 78) is gratis. Aan de 
tramhalte kan je gebruik-
maken van rolstoelen en 
assistentie.

Ben je minder mobiel en 
vind je geen vervoer?
Stad Gent biedt via de 
lokale dienstencentra, de 
ziekenfondsen en vzw 
Mobar gratis vervoer aan. 
Dat gebeurt vooral door 
vrijwilligers en die zijn 
schaars. Ga daarom eerst 
na of je er zelf kan geraken 
met de hulp van familie, 
vrienden, buren.

• Contacteer je lokaal 
dienstencentrum als 
je al gebruikmaakt van 
hun dienstverlening.

• Vraag vrijwilligers-  
en/of rolstoelvervoer 
aan bij vzw Mobar:  
09 216 20 67,  
info@mobar.eu.

De vrijwilligers brengen je 
naar een veilige afzetstrook 
(met ter plaatse rolstoelen 
en assistentie) en rijden 

dan door naar de parking. 
Spreek met hen af om je 
te komen ophalen na je 
vaccinatie. 
 
Kom je met de fiets?
Dan vind je vanaf de 
Kortrijksesteenweg en de 
Valentin Vaerwyckweg 
(tussen het station en R4) 
een bewegwijzerde route. 
Er zijn extra fietsstallingen 
voorzien.

Kom je met de wagen?
Op parkings B en C zijn er 
2.000 gratis parkeerplaat-
sen. Met voorbehouden 
plaatsen op parking B aan 
de voetgangerstunnel 
voor wie een blauwe kaart 
heeft. Ook rolstoelen, 
assistentie en rustpunten 
zijn voorzien. Geen blauwe 
kaart maar slecht ter been? 
Parkeerwachters wijzen je 
een plaats toe.

Vragen? www.stad.gent/vaccinatie, 
09 210 10 44. Info over vervoers
opties: www.stad.gent/toeganke
lijkheidExpo 

Vier, relatief eenvoudige, stappen moet je volgen om 
je in Hal 2 van Flanders Expo gratis te laten vaccineren 
tegen het coronavirus: van uitnodiging en aankomst, 
tot registratie en prik. Vanaf maart komen de 
65-plussers en de risicopatiënten aan de beurt. Stad 
Gent en de zorgverleners zijn er klaar voor, nu is het 
wachten op een vlotte aanvoer van de vaccins.

VACCINATIEPROCES

THUISVACCINATIE: WIE, WAT EN HOE
Woon je in een assistentie-
woning? Dan moet je niet 
naar het vaccinatiecentrum 
in Flanders Expo om een 
prik te laten zetten. Dat kan 
gewoon thuis.

De regeling geldt voor 
elke erkende groep van 
assistentiewoningen, zowel 
van de stad als privé. “De 

vaccins voor onze bewo-
ners zijn al besteld”, vertelt 
Els Devriendt, stadmede-
werker Zelfstandig Wonen 
van Stad Gent. “We starten 
ten vroegste in de eerste 
week van maart. Concrete 
informatie volgt via de 
woonassistenten. Vacci-
natie is geen verplichting, 
maar we stimuleren onze 

bewoners wel om het te 
laten doen.”

Ik woon thuis en  
kan me moeilijk  
verplaatsen
Kan je je om medische re-
denen (bedlegerig, demen-
tie, ernstige psychiatrische, 
autistische of fysieke beper-
kingen) moeilijk verplaat-

sen, dan is thuisvaccinatie 
een optie. Overleg hierover 
met je huisarts (of andere 
zorgprofessional). Kom je in 
aanmerking voor thuisvac-
cinatie, dan regelt die alles 
voor jou (bestellen vaccin, 
vaccinatiemoment inplan-
nen). Je hoeft hiervoor dus 
niet naar de vaccinatielijn 
van Stad Gent te bellen. 

Persoonlijke uitnodiging: Je ontvangt een persoonlijke 
uit nodiging (per post en/of e-mail en sms als die gegevens 
bekend zijn), met daarop een code waarmee je online een 
afspraak kan inboeken. 

Naar Flanders Expo: Stad Gent zet maximaal in op vaccinatie 
in Flanders Expo. Daarvoor zijn tal van ondersteunende maat-
regelen uitgewerkt voor wie minder mobiel is.

• Het Gents vaccinatiecentrum is volledig toegankelijk voor 
mensen met een beperking. Zo zijn er rolstoelen en begelei
ders voorzien.

• Je kan één begeleider meenemen als je het vaccinatieproces 
moeilijk alleen kan doorlopen.

Registratie bij aankomst: Grote borden tonen je de weg 
naar hal 2, waar het vaccinatiecentrum is opgebouwd. Een 
medewerker neemt je temperatuur, controleert je afspraak en 
verwijst je door naar je vaccinatiestraat.

• Is er een probleem met je afspraak of heb je koorts? Dan word 
je doorverwezen naar een aparte ruimte waar je afspraak 
nagekeken wordt. Bij koorts wordt je afspraak verplaatst.

Daarna leest de onthaalmedewerker je identiteitsgegevens in. 
Je krijgt info over het vaccin en de nevenwerkingen ervan. We 
overlopen met jou je medische voorgeschiedenis en gezond-
heidstoestand.

Vaccinatie: Een verpleegkundige vaccineert je in een aparte 
vaccinatieruimte. Daarna rust je een kwartiertje in de wacht-
ruimte onder toezicht van een arts. Zijn er geen acute bijwer-
kingen, dan kan je naar huis.

STAPPENPROCES
1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m
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DIGITAAL BEWEGEN
Tot zolang je lokaal dienstencentrum gesloten 
is, kan je je conditie blijven onderhouden op  
de Facebookpagina Gent Plus 50. Wekelijks kan 
je er vier live-beweegsessies volgen.  
Het programma vind je hiernaast.

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

UITPAS VOOR HET GOEDE DOEL
Met je UiTPAS kan je ook goede doelen 
steunen. Zo kan je voor 10 punten een 
kleurboek of set stiften schenken aan vzw 
Uilenspel, die kansarme kinderen begeleidt 
bij hun huistaak.

“BETER TIJDIG 
HULP INROEPEN 
DAN TE WACHTEN”  

HUISBEZOEK VRIJWILLIGER

Sonia is één van de vele 
huisbezoekvrijwilligers 
die recent bij de lokale 
dienstencentra aan de slag 
zijn gegaan. “We focussen 
bij die huisbezoeken op 
65-plussers omdat zij de 
meest kwetsbaren zijn en 
de vereenzaming bij hen 
harder toeslaat”, schetst 
Seppe Declercq, die de 
buurtzorgers en antenne-
medewerkers van de lokale 
dienstencentra onder-
steunt. “Vandaag is bijna 
één op vijf Gentenaars 
65-plussers. Zo’n grote 
groep kunnen wij met onze 
medewerkers alleen on-

“Lukken sommige dingen niet meer goed? Voel je je 
eenzaam? Dan is het beter om tijdig de hulp van je 
lokaal dienstencentrum in te roepen dan te wachten”, 
zegt huisbezoekvrijwilliger Sonia Querton.

DAG TEGEN RACISME
Op 21 maart is het de 
Internationale Dag 
tegen Racisme en 
Discriminatie.  
Dan staan we in Gent 
jaarlijks stil bij de struc-
turele ongelijkheid 
waarmee mensen met 
een migratieachter-
grond geconfronteerd 
worden. 
Gent is een gastvrije 
stad die de aanwezige 
diversiteit omarmt en 
elke vorm van racisme, 
rassenhaat of discri-
minatie veroordeelt. 
Daarom is deze dag zo 
belangrijk voor ons. 
Ook in de lokale dien-
stencentra is iedereen 
welkom en gelijkwaar-
dig.

mogelijk bereiken. Vandaar 
dat we nu in versneld tem-
po huis bezoekvrijwilligers 
inschakelen.”
Een uitdaging die gepen-
sioneerd maatschappelijk 
werker Sonia Querton 
graag aanging. “Voor 
mezelf had ik al uitgemaakt 
dat ik na mijn actieve 
loopbaan vrijwilligerswerk 
zou doen, de woorden 
van Aristoteles indach-
tig: ‘de essentie van het 
leven is anderen helpen’. 
Bovendien geloof ik sterk 
in de missie van de lokale 
dienstencentra: oudere 
buurtbewoners zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis 
laten wonen.”

Overal welkom
Na een korte vorming is 
 Sonia nu twee keer per 
week op stap in Gent  -
brugge. Lokaal diensten-
centrum Speltincx is haar 
uitvalsbasis. “De bezoekjes 
zijn telkens anders. Je weet 
nooit wat je kan verwach-
ten, behalve dan dat ieder-
een je welkom heet. Ik stel 
me voor en vertel waarom 
ik kom. Sommigen maken 
vriendelijk duidelijk dat 
ze niets nodig hebben en 
daar stopt dan het gesprek. 
Meestal is er dan voldoende 
ondersteuning via familie 
of vrienden. Bij de anderen 
die er wel behoefte aan 
hebben, vraag ik hoe het 
met hen gaat en of ze hulp 

nodig hebben bij praktische 
zaken, zoals: boodschappen 
doen, het huishouden, de 
schoonmaak, onderhoud 
van de tuin. Zo komt het 
gesprek op gang. Mensen 
vertellen hoe ze hun tijd 
doorbrengen, hoe actief ze 
nog zijn. Daar zitten soms 
ook diepgaande gesprek-
ken tussen. Ik leg uit hoe 
het lokaal dienstencentrum 
hen daarin kan ondersteu-
nen. Met hun toestem-
ming geef ik dat dan door 
aan een medewerker in 

“Je weet 
nooit wat 
je kan 
verwachten, 
behalve dan 
dat iedereen 
je welkom 
heet.”

Speltincx, die het verder 
opvolgt.”
“Wat opvalt is dat wie al 
vertrouwd is met het lokaal 
dienstencentrum er vol lof 
over is. Ze verrichten daar 
wonderen!, klinkt het. De 
sluiting weegt zwaar op 
hun gemoed. De ontmoe-
tingen, de activiteiten, het 
middagmaal: het gemis is 
groot. Ze appreciëren het 
enorm dat we aan hen den-
ken, ook al hebben ze niet 
direct iets nodig”, besluit 
Sonia.

Sonia Querton is twee keer per week op stap in Gentbrugge.

FIETSTAXIDIENST  TRIVELO

Voor 1,50 euro per rit (heen en terug is dus 3 euro) rijden vrijwilligers minder mobiele 
buurtbewoners in overdekte fietstaxi’s van of naar het ldc, de kapper of de winkel ... 

en terug! De triofietsen gelijken heel 
sterk op Indische riksja’s, met vooraan 
twee passagiersplaatsen die bij slecht 
weer overkapt worden. Onderweg 
kunnen de passagiers met elkaar en 
met de bestuurder een babbeltje 
slaan. Een leuke manier om nieuwe 
mensen in je buurt te leren kennen! 
En ondertussen geniet je van de bui-
tenlucht en haal je een frisse neus.
De fietsvrijwilligers zijn een mix van 
Gentenaars en nieuwkomers. Het 
babbeltje onderweg biedt die laatsten 
een kans om hun Nederlands te 
oefenen. En zo bevordert TriVelo ook 
hun integratie! TriVelo is voorlopig 
een proefproject. Als het een succes is, 
komen ook andere Gentse wijken aan 
de beurt.

Hier behandelen we iedereen 
met respect. Jij ons ook?
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0In samenwerking met ldc De Thuishaven start TriVelo dit voorjaar in de wijk  
Tolhuis-Sluizeken-Ham met een overdekte fietstaxidienst voor senioren. 
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POLITIE OP AFSPRAAK
Voor niet-dringende aangiftes kan je bij de Politie Gent voortaan alleen nog 
op afspraak terecht. Dat maakt het voor jou en de baliemedewerkers heel wat 
coronaveiliger werken.

De aangepaste regeling geldt zowel voor de wijkcommissariaten als voor het onthaal 
van het Algemeen Politiecentrum Gent (Ekkergem) aan de Antonius Triestlaan. 
Door op afspraak te werken, vermijden we lange wachtrijen en is er voldoende tijd 
om alles te ontsmetten vóór de volgende afspraak er is. Een afspraak maken kan op 
verschillende manieren:
• Online, via de website afspraak.politie.gent.be.
• Via de QR-code aan de ingang van alle commissariaten. Als je die scant met een 

QR-codelezer op je smartphone, kom je rechtstreeks in de afsprakenmodule terecht. 
• Telefonisch via het desbetreffende commissariaat of via het algemeen nummer van 

Politie Gent 09 266 61 11.
• Ter plaatse bij een baliemedewerker.
 

Opgelet! Het gaat hier om aangiften die niet-dringend zijn en waarvoor politie ter 
plaatse niet nodig is. Heb je toch dringende hulp nodig? Bel 101!

INLOOPHUIS DEMENTIE
Ook in deze coronatijden blijft het Inloophuis Dementie verder werken zoals 
voordien. Alle activiteiten zijn gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven. 
Zo kunnen we je verwittigen bij annulering.

TIP 1  
Begin met jezelf 
te aanvaarden!

Stop met jezelf te vergelijken en 
je te focussen op je beperkin-

gen, maar focus je op je 
krachten!

Ons lichaam en onze geest 
zijn onlosmakelijk met  
elkaar verbonden. Daar-
door heeft je mentale 
gemoedstoestand een 
invloed op je hele laten en 
doen. Zo kunnen bijvoor-
beeld mentale klachten zo-
als stress en spanning over-
gaan in fysieke klachten, 
genre buikpijn, rugpijn, 
maag- en darmklachten 
en zelfs een verminderde 
weerstand. 

Stress en spanningen kun-
nen zich ophopen in een 
drietal fasen. 
• De eerste fase bestaat 

uit nagelbijten, moeilijk 
inslapen, meer of minder 
eetlust, verminderde 
concentratie,…

•  In de tweede fase 
worden de stressklach-
ten erger waardoor je 
hoofdpijn, spierpijn en/of 
slaapproblemen krijgt. 

• In de laatste fase krijgt 
je lichaam het zodanig 
lastig door allerlei stress- 
gerelateerde kwaaltjes 
dat je je hierover zorgen 
begint te maken, waar-
door je nog meer stress 
ervaart en de klachten 
nog erger worden. 

Belangrijk is dus om 
deze negatieve vicieuze 
stress-cirkel te doorbreken! 
Wacht niet tot het te laat 
is, maar sta regelmatig stil 
hoe jij meer voor jezelf kan 

zorgen en bouw regel-
matig kleine vormen van 
ontspanning in. Je mentale 
gezondheid, ofwel het 
fit-in-je-hoofd zijn, verdient 
dus minstens evenveel 
aandacht als de fysieke  
gezondheid! Dit artikel 
geeft vijf concrete tips 
die jou helpen om fit in je 
hoofd te blijven. 

Laurence Luteijn, Katrien Vandepitte
Psychologen van de lokale  
dienstencentra
https://stad.gent/praaterover

TIP 4
Beweeg!

Men zegt weleens dat bewegen 
de beste psychiater is. Bij bewe-
ging maken je hersenen extra 
serotonine aan, waardoor je 

je gelukkiger voelt! 

TIP 5
Durf hulp te 

vragen

Niemand kan alles zelf. Hulp  
vragen getuigt van zelfkennis 

en is juist een bewijs dat je 
jezelf kunt redden. 

TIPS

PSYCHOLOGISCHE HULP

”Bouw  
regelmatig 
kleine  
vormen 
van ont-
spanning 
in.”

Een goede geestelijke gezondheid is enorm 
belangrijk. Door de coronagezondheidscrisis zijn 
veel leuke activiteiten (de “energiegevers”) de 
laatste tijd weggevallen, terwijl verplichtingen (de 
“energiezuigers”) wel overeind blijven. En door 
de zorg voor anderen, durven we onszelf weleens 
vergeten. Daarom is het extra belangrijk om aan 
voldoende zelfzorg te doen! 

TIP 3  
Gun jezelf rust en 

durf neen te zeggen 

Als je lichaam aangeeft dat het 
moe is, gun jezelf dan meer rust. 
Daar hoort ‘nee’ durven zeggen 

tegen anderen ook bij. 

Fit in je hoofd

TIP 2
Praat erover! 

Bij het uitspreken van problemen 
krijg je er meer vat op.  

Vast geroeste muizenissen  
worden losgeweekt. Praten 

helpt dus écht!

Voorlezen/Samen Lezen
Vrijdag 25/3, 14 u. - 16.30 u.
Bibliotheek De Krook,  
Miriam Makebaplein 1
Met Sanne Vanhellemont van vzw LINC 
ontdek je wat samen lezen en voorlezen 
kan teweegbrengen bij personen met 
dementie. Ze geeft tips over hoe je dat 
aanpakt en welke verhalen of gedich-
ten geschikt zijn. In de bib vind je alvast 
inspiratie!

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

Museumbezoek
Woensdag 28/4, 14 u. - 16 u.
Museumlaan 14,  
Sint-Martens-Latem
Veel Vlaamse kunstenaars vonden aan de 
oevers van de Leie in Sint-Martens-Latem 
inspiratie.
In het prachtig gelegen Museum 
Dhondt-Dhaenens ontdek je met gids 
Ann De Beir onverwachte pareltjes.



kort 
nieuws

DIENSTVERLENING
Je kan bij je ldc altijd terecht voor individuele 
dienstverlening (zoals psycholoog, maatschap-
pelijk werker, ergotherapeut). Ook buurtzorgers 
en antennemedewerkers komen op huisbezoek 
bij bewoners die vragen hebben.

KAPPERS EN PEDICURE
Voortaan kan ook een bezoek aan de kapper, 
pedicure en manicure weer in je ldc. Ook 
voor gelaatsverzorging ben je welkom. Houd 
wel rekening met eventuele wachttijden 
(zeker bij de pedicure).

RAP OP STAP IN DE WATERSPIEGEL
Rap op Stap, het reisbemiddelingskantoor met 
korting voor mensen met een laag inkomen, vind 
je voortaan ook in ldc De Waterspiegel.  
Open op woensdag en vrijdag, van 14 u. tot  
16.30 u. 

JE HUIS PREVENTIEF LATEN 
SCANNEN OP ‘VALKUILEN’

In de Week van de Val-
preventie van 19 tot en 
met 23 april houden de 
ergotherapeuten van de elf 
lokale dienstencentra hun 
agenda vrij om huisbezoe-
ken in te plannen. “Maak 
hiervoor een afspraak aan 
het onthaal van je lokaal 
dienstencentrum. Volle-
dig coronaproof voeren 
we dan in je woning een 
valrisicoscan uit”, vertelt er-
gotherapeut Ellen Janssens 
van ldc De Waterspiegel. 
“Aan de hand van een 
checklist controleren we 
alle plaatsen in de woning 
op valrisico’s. Voorbeelden 
van gevaarlijke situaties 
zijn losliggende snoeren, 
opstapjes, donkere hoek-
jes, geen trapleuning,… 
Maar toch zo gevaarlijk, 
want bij het ouder worden 
verandert je gangpatroon 
waardoor bijvoorbeeld je 

voeten meer kunnen gaan 
slepen.”

Valpreventiepakket
Vaak volstaan kleine 
ingrepen om de woning 
een stuk veiliger te maken. 
“Daarom krijgen de mensen 
van ons een valpreventie-
pakket cadeau. Wat daarin 
zit, is voor iedereen anders, 
afhankelijk van wat je nodig 
hebt. Dat kan gaan van 
antislip materiaal en dwaal-
lichtjes tot een grijper en 
een verlengde schoenlepel”, 
stipt Ellen aan. “Tijdens ons 
bezoek doen we al kleine 
aanpassingen, zoals een 
anti-sliplaag aanbrengen of 
meubels herschikken zodat 
de doorgang breder wordt. 
Zijn er ingrijpender aanpas-
singen nodig, dan stellen 
we je een traject voor. Bij 
elke stap daarvan begelei-
den we je. We vertellen je 

welke hulpmiddelen het 
meest geschikt zijn, waar je 
die tegen de voordeligste 
prijs kunt kopen en of je in 
aanmerking voor premies 
komt.”

Valangst
“Een stomme val kan je 
hele leven overhoop halen 
en ervoor zorgen dat je niet 
langer zelfstandig thuis 
kunt wonen”, vertelt Ellen. 
“Ook de psychologische 
gevolgen zijn niet min. 
Valangst zorgt ervoor dat 
je minder gaat bewegen, 
waardoor je minder actief 
wordt, minder buitenkomt, 
afhankelijker wordt van 
anderen. En zo beland je 
in een vicieuze cirkel. Want 
hoe minder je beweegt, 
hoe meer risico je loopt om 
te vallen. Daarom is preven-
tie zo belangrijk. Want al te 
vaak vinden mensen pas de 

Eén op drie 65-plussers valt één keer per jaar, 45 % van die valpartijen 
doet zich in de eigen woning voor. Hoe ouder, hoe hoger het risico om 
te vallen. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom kan je in de 
Week van de Valpreventie gratis je woning laten scannen op valrisico’s.

WEEK VAN DE VALPREVENTIE

Valpreventie  
enkele tips
• Zorg voor voldoende beweging, een half 

uurtje per dag is voldoende.

• Laat je ogen jaarlijks controleren bij de 
oogarts.

• Draag gepast schoeisel dat de hele voet 
omsluit, een stevige, platte zool met een 
goede sluiting.

• Wees voorzichtig met risicovolle genees-
middelen zoals kalmeer- en slaappillen 
en houd je aan de voorgeschreven dosis. 
Praat erover met je arts.

• Zorg ervoor dat je op elk moment iemand 
kan bereiken, bijvoorbeeld via een gsm of 
personenalarmsysteem.

• Ben je vaak duizelig bij het recht staan? 
Doe dat dan niet te snel en plaats het 
hoofdeinde van je bed iets hoger.  
Bespreek dit met je arts. 

Jongenoudingent zoekt senioren

Of wil je graag online 
deelnemen aan een gast-
college aan de HoGent of 
de Arteveldehogeschool? 
Of in de jury zetelen van 
de jaarlijkse wedstrijd 
Jongenoudingent om mee 
de winnende initiatieven 
te selecteren? De nieuwe 
editie van deze wedstrijd 
start trouwens op 29 april.

Ook tijdens de corona-lockdown zoekt het project 
Jongenoudingent senioren, die iets willen betekenen 
voor jongeren of die zelf een intergenerationeel idee 
hebben en dat graag uitwerken.

INTERGENERATIONEEL

weg naar ons als ze al eens 
gevallen zijn.”
“Je staat inderdaad vaak 
niet stil bij de risico’s die je 
loopt in dagelijkse situaties. 
En zo lang er niets gebeurt, 
voel je je nog niet oud 
genoeg om er echt op te 
letten”, bevestigen Yvan en 
Jacqueline. Na het invullen 
van een checklist werden 
ze zich wel meer bewust 
van hun niet altijd even 
veilig gedrag. “Het zit hem 
vaak in kleine dingen. Zoals 
niet op een stoel gaan 
staan om iets te nemen uit 
het bovenste schap van 
een kast, maar wel een 
trapladdertje gebruiken. Of 
dwaallichtjes gebruiken als 
we ’s nachts naar het toilet 
moeten. Vroeger deden 
we dat in het donker op de 
tast. Want we wilden geen 
licht aansteken om de an-
der niet wakker te maken.”

”Contacten 
met jongeren 
verbreden je 
perspectief. 
Je leert hoe 
ze in het 
leven staan.”

Het kan allemaal. Voor-
waarde is wel dat je met je 
computer kan beeldbel-
len en dat je vertrouwd 
bent met toepassingen 
als  Microsoft Teams, 
WhatsApp of Zoom om 
 videomeetings bij te kun-
nen wonen.
“Contacten met jongeren 
verbreden je perspectief. 

Je leert hoe ze in het leven 
staan”, vertelt Lutgarde die 
in de assistentiewoningen 
Antoniushof woont. Ze 
heeft regelmatig online 
contact met een laatste-
jaarsstudent piano aan 
het Conservatorium en 
zit in de ‘toartegroep’, een 
WhatsApp-groepje met  
4 twintigers en 4 ouderen. 
“Alle mogelijke onderwer-
pen passeren daarin de 
revue. Van onze ervarin-
gen met corona tot soms 
diepgaande gesprekken. 

Natuurlijk zijn er verschil-
len tussen jong en oud, 
maar ik vind die kloof toch 
kunstmatig. Veel hangt af 
van je persoonlijke levens-
ervaring. Vaak ontstaan er 
interessante uitwisselin-
gen. Voor zijn eindwerk wil 
‘mijn’ conservatoriumstu-
dent graag een gedicht op 
muziek brengen en ik heb 
hem het werk van Pablo 
Neruda leren kennen.”
“De digitale wereld ver-
gemakkelijkt je sociale 
contacten. Jammer dat 

zoveel mensen van mijn 
generatie niet mee zijn. In 
het Antoniushof is bv. maar 
10% van de bewoners 
geïnformatiseerd”, aldus 
Lutgarde. 
Je digitaal bijscholen kan 
ook in deze coronatijden in 
je lokaal dienstencentrum. 
Bel naar het onthaal om 
een afspraak te maken met 
een computervrijwilliger.

Meedoen aan jongenoudingent? 
Contacteer Bie.Hinnekint@stad.gent, 
0476 99 99 72, jongenoudingent.be

Ellen Janssens: “Een stomme val 
kan je hele leven overhoop halen.”
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Facebookpagina Gent Plus 50
  www.facebook.com/gentplus50

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

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

Dodentocht 100 km met Gilbert Dumez
Meerdere opbouwende wandelingen per 
week als aanloop naar de Dodentocht.  
Gilbert Dumez begeleidt je vanop afstand.  
4 personen per groep.
�  start ma 29/3, 9.30 u. en 14 u. verzamel-

en aan De Boei
€ 12,00  KT 2,40 (wandelkaart)
✍  telefonisch of aan onthaal van je ldc 

vóór 22/3

Online webinar ‘Wonen zonder 
zorg(en) - woonvormen voor ouderen’ 
Langer zelfstandig thuis wonen. Wat zijn 
assistentiewoningen? Met ergotherapeut 
Ciel Brackenier.
�ma 12/4, 14 u. - 15.30 u.
€ gratis 
✍ verplicht: telefonisch of aan onthaal, 

max. 12 deelnemers
L via Zoom, link wordt doorgestuurd

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’ 
� do 27/5, 14 u. - 18 u.

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

Dodentocht 100 km met Gilbert Dumez
�ma 29/3, 9.30 u. of 14 u., aan De Boei
L meer info: zie agenda De Boei

Online voordracht: eenzaamheid
Huispsycholoog Els Aerssens vertelt wat je 
kan doen om je minder eenzaam te voelen. 
�  di 30/3, 14 u.
€ gratis
✍  tot 26/3, aan onthaal of via  

ldc.dehorizon@stad.gent 
L Je krijgt een Zoom-link doorgestuurd. 

Achteraf nog vragen of nood aan een 
gesprek? Spreek hiervoor af met Els.

Bim bam box: ontbijt aan huis
Vier Pasen met onze ‘Bim bam ontbijtbox’: 
koeken, brood, beleg, confituur, yoghurt 
fruit, gekookt eitje, paaschocolade, fruitsap.  
� levering aan huis: zo 4/4, 8 u. - 9.30 u.
€ 10,00  KT 7,00. Je kan een flesje bub-

bels van 20 cl bijbestellen (€ 3,50) of 
een paasbloemetje (€ 2,00). 

✍ vóór 19/3 aan onthaal
L max. 2 boxen per persoon, alleen voor 

bewoners Macharius-Heirnis en Gent 
binnenstad

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’ 
� wo 12/5, 14 u. - 18 u.

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

Fotozoektocht
Langs leuke plekjes in Ledeberg. Groepjes 
van maximaal vier.
�  vanaf maart tot eind april

€ gratis 
✍  Deelnameformulier verkrijgbaar in  

De Knoop. Inleveren via e-mail:  
AnnSophie.Cathoir@stad.gent of 
Nikita.Leclercq@stad.gent of in de 
brievenbus op 1ste verdieping aan ons 
onthaal tot 30/4. 

L met dank aan Antoon, Eric en Mark voor 
de foto’s

Elke week wandelen in het groen
• di 16/3: Gentbrugse Meersen 
• di 23/3: De Vijvers en Papeleupark 
• di 30/3: Park Halfweg, Eiland Malem  
• di 20/4: Gentbrugse Meersen-zuid 
• di 27/4: Gentbrugse parken/De Porre
�  telkens om 13.30 u. aan De Knoop, 

indien nodig nemen we de bus naar 
de wandellocatie

€ wandelkaart: 12,00  KT 2,40 of per 
beurt: 3,00 of 0,60 (incl. gedetailleerd 
plan wandelroute)

✍  tot 1 dag ervoor 
L Max. 3 pers. per wandeling. Busrit zelf 

te betalen. Draag je mondmasker. 

Dodentocht 100 km met Gilbert Dumez
�ma 29/3, 9.30 u. of 14 u., aan De Boei
L meer info: zie agenda De Boei

Online Bingo 
�  wo 31/3 en 28/4, 14 u.
€ gratis
✍  verplicht vóór 24/3 en 22/4 via 

AnnSophie.Cathoir@stad.gent of  
Nikita.Leclercq@stad.gent 

L Bingoblaadjes verkrijgbaar via e-mail, 
onthaal of levering aan huis.  
Met Franky en François. Max. 20 pers. 

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

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

Dodentocht 100 km met Gilbert Dumez
�ma 29/3, 9.30 u. of 14 u., aan De Boei
L meer info: zie agenda De Boei

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’ 
� vr 7/5, 14 u. - 18 u.

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

Eén uurtje wandelplezier
2 soorten wandelingen in kleine groepjes.
de (stilte)wandeling:  
�  wo 17/3 en 21/4, om 9.20 u. ingang 

Overmeerspark (Wiemersdreef ) 
€ gratis
de (gezelschaps)wandeling: 
�  elke do in maart en april,  

14 u. aan De Regenboog
€ gratis
✍  telefonisch 09 266 34 34 of  

ldc.deregenboog@stad.gent

Wandeling in hartje Gent 
Langs verborgen historische parels, met 
gids Jan Denisse. 

�  di 16/3, wo 17/3 en do 18/3,  
om 13.45 u. in De Regenboog

€ 3,00  KT 0,65
✍ onthaal, 

Creatief met bloemen
In onze binnentuin in kleine groepjes.
� vr 26/3 (paasstuk) en 30/4 (droogbloe-

men), 10 u. - 12 u. of 14 u. - 16 u.
€ per les 3,50  KT 0,90 + € 10,00 voor-

schot materiaal (cash te betalen) 
✍  resp. t.e.m. 19/3 en 23/4
L Meebrengen: snoeischaar of aardap-

pelmesje. Met vrijwilligster Christel.

Dodentocht 100 km met Gilbert Dumez
�ma 29/3, 9.30 u. of 14 u., aan De Boei
L meer info: zie agenda De Boei

Werken aan je innerlijke veerkracht:  
‘Een verbindingsboog in De Regenboog’
Huispsycholoog Merel brengt mensen 
samen die tips en ervaringen uitwisselen 
om hun mentale veerkracht te versterken.
�  vr 30/4, 14 u. - 16 u.
€ gratis
✍  via 09 266 34 34 of ldc.deregenboog@

stad.gent

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’ 
� di 11/5, 14 u. - 18 u.

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

Lentewandelingen 
Niet-begeleide wandelingen vanuit het ldc, 
in afstand variërend van 700 m tot 7 km.
� vanaf 15 maart
€ gratis wandelkaart verkrijgbaar in het 

ldc of via ldc.dethuishaven@stad.gent

Dodentocht 100 km met Gilbert Dumez
�ma 29/3, 9.30 u. of 14 u., aan De Boei
L meer info: zie agenda De Boei

Online infosessie:  
krijg digitaal bankieren in de vingers
Wat zijn de voordelen, is het veilig?
� do 1/4 14 u. - 15.30 u.  
€ gratis
✍  verplicht via 09 266 34 66 of  

ldc.dethuishaven@stad.gent

Op stap naar Brussel
Virtueel bezoek aan de Grote Markt, met 
verhalen van Irma, zelf een Brusselse!
� vr 23/4, 14 u.
€ gratis 
✍  verplicht: 09 266 34 66 of  

ldc.dethuishaven@stad.gent
L Geen computer? Wij helpen je.

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’ 
� wo 19/5, 14 u. - 18 u.

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

Fotozoektocht in maart
Huisfotograaf Mireille nam 15 foto’s in de 
nabije omgeving van de Watersportbaan. 

Aan jullie om uit te zoeken waar ze precies 
zijn genomen. Deelnemingsformulier 
verkrijgbaar aan onthaal of we droppen 
er eentje in je brievenbus. Wie een correct 
ingevuld formulier binnenbrengt, krijgt 
een verrassing.

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’ 
� di 25/5, 14 u. - 18 u.

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

Dodentocht 100 km met Gilbert Dumez
�ma 29/3, 9.30 u. of 14 u., aan De Boei
L meer info: zie agenda De Boei

Digitale Paasbingooo! 
Met bingomaster Rudy. 
�  vr 2/4, 14 u.
€ gratis
✍  mail vóór 22/3 naar Heidi.hubens@

Stad.Gent

Oproep: Wandelmaatjes gezocht regio 
Muide-Meulestede
Wij helpen je graag met het vinden van 
een wandelmaatje in jouw buurt.
Contacteer ons op 09 266 30 50.

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’ 
� vr 21/5, 14 u. - 18 u.

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

Wandelzoektocht Gentbrugge
In maart boeiende fotozoektocht in 
Gentbrugge, met dank aan vrijwilligers 
Monique en Rita. Meer info aan onthaal.

Wandel-bingo 
Vier studenten sociaal-agogisch werk 
nemen je mee op een ludieke wandel- 
bingo in Gentbrugge, met zelf ontworpen 
bingokaarten.  
�ma 19/4
L aan onthaal, meer info volgt

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’ 
�ma 10/5, 14 u. - 18 u.

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

Dodentocht 100 km met Gilbert
�ma 29/3, 9.30 u. of 14 u., aan De Boei
L meer info: zie agenda De Boei

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’ 
� do 20/5, 14 u. - 18 u.

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

Bezoek ‘Van Eyck senior IS Here!’ 
�ma 17/5, 14 u. - 18 u.


