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Deze inspiratielijst werd opgesteld door VIGeZ in kader van de methodiek 

Zilverwijzer,  met als doel een overzicht te bieden welke activiteiten apart of in groep 

verder gezet kunnen worden. Deze dienen als inspiratie voor diegenen die verder 

willen werken aan het versterken van hun mentaal welbevinden.  

Net zoals bij de Zilverwijzer sessies zijn de activiteiten gegroepeerd per thema: 

1. Oud is niet Out! 

2. Geven en Nemen 

3. Bewegen 

4. De boog kan niet altijd gespannen staan 

5. Samen sterk 

6. Nooit te oud om te leren 

Deze lijst pretendeert niet volledig te zijn maar biedt een aantal nuttige voorbeelden 

van activiteiten voor iedereen die graag verder aan de slag wil met de thema’s uit de 

verschillende sessies. Je kan deze activiteiten op eigen houtje uitproberen, maar je 

kan ook aan vrienden, familie, buren, … vragen om samen eens het 

activiteitenaanbod te verkennen.  

Alle ideeën en aanvullingen aan deze gids zijn zeker welkom bij 

kathleen.massart@vigez.be 
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Colofon 

 De groepsmethodiek Zilverwijzer is een realisatie van het Vlaams Instituut voor 
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steun van de Vlaamse overheid. 
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Met dank aan: 

1. ABVV senioren: Hervé De Vos 

2. ACLVB senioren: Etienne De Vos 

3. CD&V: Cécile Segers 

4. Christelijke mutualiteit: Annick Vangindertael 

5. Fedos: Sara Anne Van Den Bruyne, Wouter Debouf 

6. Fevlado: Boudewijn De Roose 

7. Gezond+: Letticia De Sutter 

8. GOSA-gezinsbond: Ronny De Schuyter 

9. Grijze Geuzen Platform: Philippe Vlaeyen 

10. GroenPlus: Jan Cuyckens 

11. Liberale Mutualiteiten:  Karen Eerdekens 

12. Logo Brugge – Oostende: Joke Goethals 

13. Logo Zenneland: Ilse Vercauteren en Els Van Langenhove 

14. Neos: Luc Vandewalle  

15. Neutraal Ziekenfonds: Eveline Van Cauwenberghe 

16. Okra: Hugo Van Denhouwe 

17. Onafhankelijk ziekenfonds: Annemie Coeme 

18. Seniorencentrum: Mark Philippart 

19. Seniorenraad Landelijke Beweging: Koen Van Den Broeck 

20. Socialistische mutualiteit: Siska Germonpré 

21. S-Plus: Corry Maes 

22. Truyens Patricia: vormingswerker Logo Antwerpen 

23. VIGeZ: Heleen Lyphout 

24. Vlaamse Actieve Senioren: Danny Simons 

25. Vlaamse Ouderenraad: Annick De Donder, Mie Moerenhout 

26. Vlaamse ouderenraad: Commissie Welzijn en Gezondheid 

27. VVDC: Bart Denys 

28. Zorgnet Vlaanderen: Ann Moens 

 



SESSIE 1 

OUD IS NIET OUT! 
 

 

Vanaf de leeftijd van ongeveer 

zestig jaar kan men bij de 

groep van ouderen gerekend 

worden. Het woord ‘Ouderen’ 

is niets meer dan een term om 

een leeftijdsgroep mee aan te 

duiden, net zoals men ook het 

woord ‘jongeren’ gebruikt. Het 

is belangrijk om af te stappen 

van het clichébeeld van de 

oudere. Niet iedereen die 

ouder is dan zestig is 

afhankelijk van anderen of zit 

de hele dag aan de buis 

gekluisterd. 

Tijdens de basissessie zijn we 

ingegaan op verschillende perspectieven om ‘ouder worden’ te bekijken, met ruimte 

voor een benadering die de nadruk legt op een positieve beeldvorming. 

Als oudere komt men wel voor een nieuwe set van uitdagingen te staan. Denk maar 

aan pensionering, grootouderschap of verminderde lichaamskracht. Tijdens de sessie 

‘Oud is niet out!’ werden verschillende tips besproken om met deze uitdagingen om 

te gaan. Zeker is dat men als oudere ook met volle teugen van het leven kan 

genieten, dipjes te boven kan komen en vernieuwende ervaringen kan opdoen. 

 

 

 

 



AANBOD VOOR OUDEREN 

 
 

www.fitinjehoofd.be 
 
 
 

Deze website is bedoeld om je geestelijke 
gezondheid te trainen en te verzorgen. We zetten 
verschillende psychische klachten op een rij en 
geven tips om je mentale welzijn te verbeteren. Je 
kan op de website ook testen hoe fit jouw hoofd is 
en advies op maat krijgen. Met dat advies kan je 
aan de slag. 
 
Mensen met ernstige psychische problemen vinden 
hier misschien niet de antwoorden en 
ondersteuning die ze nodig hebben. Zij kunnen het 
best rechtstreeks contact opnemen met een 
professionele hulpverlener.  
 
Naast de website zijn ook handige brochures 
beschikbaar die kort de 10 stappen weergeven. 
Misschien nuttig voor die eenzame buur? Je kan de 
brochures verkrijgen bij je Logo of bij Vigez.  

 

 
 

www.kleurjeleven.be 
 

De cursus Kleur je Leven is voor volwassenen die 
zelfstandig hun sombere gevoelens willen 
aanpakken. Bent u soms wat somber? Of gaat het 
goed met u, maar wilt u voorkomen dat u in een 
dip belandt? Dan is Kleur je Leven iets voor u. 
Vindt u het moeilijk om uw stemming in te 
schatten? Test dan uzelf met de zelftest. Om de 
cursus te volgen hebt u een computer (PC) met 
internetaansluiting en geluidskaart en een e-
mailadres nodig. 
 

 

 
 

www.plukjegeluk.be 
 

De gelukscoach (terug te vinden op de website 
www.plukjegeluk.be)  kun je zien als een cursus 
die je helpt bij het verhogen van je mentale fitheid 
en je geluk. De verschillende haltes per gelukslijn 
geven je oefeningen, getuigenissen, advies en 
informatie om je geluksgevoel te vergroten of te 
behouden. Je kunt vragen stellen aan een expert 
en ervaringen delen op het forum. Je stemming 

http://www.fitinjehoofd.be/
http://www.kleurjeleven.be/
http://www.plukjegeluk.be/
http://www.plukjegeluk.be/


kun je bijhouden op de moodmeter. 
De gelukscoach is gratis voor CM-leden en betalend 
voor niet-leden. 

  
 

Zingen voor mentale 
gezondheid 

 
 
 
 
 

http://zingenmetdeme
ntie.be/ 

 

Zingen verbetert de levenskwaliteit en mentale 
gezondheid, zo blijkt uit wetenschappelijk 
onderzoek van koorzang bij oudere 
bevolkingsgroepen. Het is eenvoudig op te zetten  
en het is goedkoop! 

Zang wordt ook gebruikt in het project ‘De stem 
van ons geheugen’ (Koor & Stem vzw & 
Expertisecentrum Dementie vzw) om mensen met 
dementie ‘wakker’, actiever en toegankelijker te 
maken en spreekt op een positieve manier hun 
vermogens aan. Het is een zangproject op maat 
om het dagelijkse leven van mensen met dementie 
en hun familie of mantelzorgers aangenamer te 
maken. Voor dit project is speciaal materiaal 
ontwikkeld: een liedtekstbundel, een cd met een 
trage versie van de liedjes, een inspiratiegids vol 
nuttig advies en partituren in verschillende 
toonhoogtes. Daarmee wordt het voor iedereen die 
wil zingen met personen met dementie haalbaar 
om een eigen zangproject op te zetten. Voor De 
Stem van ons Geheugen zijn twintig nummers 
geselecteerd die populair zijn bij de huidige 
generatie van de derde leeftijd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.dementie.be 
 

 

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 
negen regionale expertisecentra dementie willen 
dementie in de samenleving op de agenda plaatsen 
om de kwaliteit van het leven van mensen met 
dementie en hun omgeving te behouden en te 
verbeteren. Zij doen dit door het samenbrengen en 
uitbouwen van expertise, in samenwerking met 
andere actoren in het werkveld. 
 

http://zingenmetdementie.be/
http://zingenmetdementie.be/
http://www.dementie.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=expertisecentrum+dementie&source=images&cd=&cad=rja&docid=5Bbh8lityHiUMM&tbnid=eCmscc8ufLNmxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stubru.be/programmas/musicforlife/expertisecentrumdementievlaanderen&ei=s6f3UdbAE6fO0QXFpIDADA&bvm=bv.49967636,d.ZGU&psig=AFQjCNFWKVHhP4dFshCLRYvLCsbuSmCIng&ust=1375271210213577


 
Golden Age Powerlist 

 
http://www.goldagepe
nsioners.com/power-

list 
 

Golden Age Powerlist of Rollenboek (Vlaamse 
Ouderenraad) 

55-plussers hebben heel wat te bieden en zijn van 
onschatbare waarde voor onze samenleving. 
Daarom  lanceerde de Vlaamse ouderenraad in 
2008 de wedstrijd ‘Uitgebold? Ingerold’. Elke 
ouderorganisatie kon een rollenboek insturen met 
getuigenissen die de inzet en rollen van ouderen in 
de kijker plaatsen. Er werd aan de oudere 
gevraagd om zelf scenarist, regisseur, acteur te zijn 
van hun rollenboek. Elke ouderenorganisatie kan 
een rollenboek samenstellen, zodat het brede 
publiek een beeld krijgt van wat de ouderen 
allemaal doen in hun familie, buurt, vereniging, 
gemeente. Reeds verschillende organisaties, steden 
zijn er op in gegaan en hebben dus een rollenboek. 
Deze bundeling van getuigenissen, interviews, 
columns en dagboeken is verschillend van de lokale 
invulling: bv bundeling van interviews over hoe 
vroegere problemen opgelost geraakten, wat de 
mooiste momenten in het leven waren, dingen 
waar men fier op is, … Belangrijk is de klemtoon op 
de positieve boodschap. Het resultaat kan een 
boek, folder, collage, fototentoonstelling of zelfs 
website zijn… 
 

 
http://www.vlaamse-
ouderenraad.be/Public
aties/folder/Beeldvorm

ingsfolder.pdf 

Informatiebrochure Beeldvorming over Ouderen 
(Vlaamse Ouderenraad) 

 
Deelname aan 

cultuuractiviteiten 

Diverse vormen van participatie in betekenisvolle 
creatieve activiteiten zoals kunst, voorstellingen, 
bibliotheken, musea en culturele evenementen 
verbeteren de geestelijke gezondheid 

http://www.goldagepensioners.com/power-list
http://www.goldagepensioners.com/power-list
http://www.goldagepensioners.com/power-list
http://www.vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/folder/Beeldvormingsfolder.pdf
http://www.vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/folder/Beeldvormingsfolder.pdf
http://www.vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/folder/Beeldvormingsfolder.pdf
http://www.vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/folder/Beeldvormingsfolder.pdf


 

 
 
 

www.uitinvlaanderen.be 

UiTinVlaanderen.be is een initiatief van de Vlaamse 
minister van Cultuur en werd ontwikkeld 
door CultuurNet Vlaanderen. Op 
UiTinVlaanderen.be kan je terecht voor de meest 
volledige cultuur- en vrijetijdsagenda voor 
Vlaanderen en Brussel. 
De site brengt een geïnteresseerd publiek 
rechtstreeks in contact met het brede cultuur- en 
UiTaanbod. Je kan er onder meer terecht voor 
theatervoorstellingen, kunsttentoonstellingen enz . 

 
Verhalen in Beeld 

 
Verhalen in Beeld is gebaseerd op een 
reminiscentiemethodiek die gebruik maakt van de 
Verhalentafel. Bij de reminiscentiemethodiek haalt 
men aan de hand van voorwerpen, foto’s, geuren 
of verhalen herinneringen op. Deze herinneringen 
worden gebruikt om de deelnemers te activeren en 
te stimuleren. De techniek heeft een aantoonbare 
vermindering van depressieve klachten tot gevolg. 
Het doel is het vergroten van het gevoel de regie te 
hebben over het eigen leven, van het welbevinden 
en de zelfwaardering, en het verminderen van 
depressie. 
 

 
Levensverhalen 

 

http://www.okra.be/
page?orl=8357&ssn=
&lng=1&pge=17991

&nws=7162 
 

Schrijf je levensverhaal neer of laat het 
neerschrijven aan de hand van een aantal 
eenvoudige vragen. Denk daarbij aan de 
verschillende levensfasen (kindertijd, jeugd, 
volwassenheid) maar ook schakelmomenten zoals 
je geboorte, de schoolovergangen, communies, 
huwelijk, kinderen krijgen, ... Let daarbij op de 
positieve momenten, hoe je bepaalde 
moeilijkheden overwonnen hebt, wat je allemaal 
meegemaakt hebt, wat allemaal veranderd is, ... 

 
Tien tips voor een 
goede oude dag 

 

De cursus  ‘Tien tips voor een goede oude dag’ is 
een handleiding voor begeleiders van 
ouderengroepen. Het doel is op een 

http://www.uitinvlaanderen.be/
http://www.cultuurnetvlaanderen.be/
http://www.okra.be/page?orl=8357&ssn=&lng=1&pge=17991&nws=7162
http://www.okra.be/page?orl=8357&ssn=&lng=1&pge=17991&nws=7162
http://www.okra.be/page?orl=8357&ssn=&lng=1&pge=17991&nws=7162
http://www.okra.be/page?orl=8357&ssn=&lng=1&pge=17991&nws=7162


http://www.cggz-
brussel.be 

laagdrempelige manier werken aan preventie van 
depressie en psychische problemen bespreekbaar 
maken. 

 Er zijn tien sessies uitgewerkt rond de volgende 
thema’s: 

1. Slaap genoeg en niet te veel 
2. Kies een doel om te realiseren 
3. Bewaar uw gevoel voor humor 
4. Beweeg ten minste vijf keer per week een 

half uur 
5. Probeer om te gaan met verliezen, 

teleurstellingen en tegenslagen 
6. Koester vriendschappen, onderhoud 

contacten 
7. Denk regelmatig aan alles waar u 

dankbaar voor bent of trots op bent 
8. Zorgen voor mensen en dieren is gezond 
9. Eet niet te veel, eet langzaam en gezond 
10. Geniet van de kleine dingen in het leven 

Deze thema’s zijn ontwikkeld door het Nederlands 
Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie 
(www.ouderenpsychiatrie.nl)  (auteur Huub 
Buyssen). 

Er zijn voldoende ondersteunde materialen en 
didactische materialen voorzien voor de lesgevers. 
Ook de cursisten krijgen een werkboek. 

 

 
 

www.vormingplus.be 
 

 
Cursus Levensgenieter : Vormingplus Oost-
Vlaanderen 

 

http://www.cggz-brussel.be/
http://www.cggz-brussel.be/
http://www.ouderenpsychiatrie.nl/
http://www.vormingplus.be/


 

 
 

www.geestelijkgezond
vlaanderen.be 

Vermoed je dat je met een psychisch probleem 
kampt, dan neem je liefst eerst contact op met je 
huisarts. Op deze website vind je informatie over 
de verschillende personen en organisaties waar je 
terecht kan wanneer je kampt met psychische 
problemen 
  

 

 
 

www.vvgg.be 
 
 

Op de website van de Vlaamse Vereniging voor 
Geestelijke Gezondheid vind je brochures omtrent 
depressie bij ouderen, dementie, 
rouwverwerking,…. 

 

 
 

http://www.bfp-
fbp.be/nl 

 

Ben je op zoek naar een psycholoog? De Belgische 
Federatie van Psychologen (BFP) is de grootste 
Belgische vzw van en voor psychologen. Via de 
zoekfunctie van de website kan je zoeken naar een 
psycholoog in jouw buurt. 

 “Het seniorencentrum richt zich – in de eerste 
plaats - tot alle Nederlandskundige ouderen in 
Brussel maar ook tot de Randgemeenten en zelfs 
tot de rest van Vlaanderen. 
Het biedt dan ook een zeer ruim gamma aan van 
activiteiten en vormingen zowel van culturele en 
welzijnsgerichte als van sportieve aard. Voor meer 
info verwijzen we u naar de website: 
www.seniorencentrum-brussel.be; 
info@seniorencentrum-brussel.be, 02/210 04 60 

Seniorencentrum vzw, Zaterdagplein 6, 1000 
Brussel.  
 

 
 

CGG’s 
Wanneer je bepaalde moeilijkheden ondervindt,  
Wanneer je het gevoel hebt ergens in vast te 
lopen, Wanneer je de nood voelt met iemand te 
willen praten, … Kan je beroep doen op één van de 

http://seniorencentrum-brussel.vgcweb.be/nl
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
http://www.vvgg.be/
http://www.bfp-fbp.be/nl
http://www.bfp-fbp.be/nl
http://www.seniorencentrum-brussel.be/
mailto:info@seniorencentrum-brussel.be


deelwerkingen van het CGG. 

Het aanbod bestaat uit gespecialiseerde 
therapeutische zorg op maat, preventieve 
activiteiten en ondersteuning van andere 
hulpverleners. 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Uniforme-
tarieven-voor-centra-geestelijke-gezondheidszorg/  

 
 

 

LBV is een sociaal-culturele vereniging van 50-
plussers, gepensioneerden en met aandacht voor 
kansengroepen. Via een netwerk van plaatselijke 
afdelingen nemen de leden deel aan allerhande 
vrijetijds- en vormingsactiviteiten. 

http://www.lbvvzw.be 

 

 

 

In elke provincie vind je afdelingen van S-plus. Ook 
bij jou in de buurt. Zij stellen een boeiend en 
afwisselend programma samen: voordrachten, 
gezellige uitstappen, hartelijke momenten bij een 
hapje en een drankje. Plezier maken, keuvelen en 
kletsen, discussiëren. 

Kortom, je ontmoet mensen en leert ook iets bij. 

http://www.s-plusvzw.be/Pages/default.aspx 

 

 

 

Nu we met z’n allen een tijdje langer moeten 
werken, kijken veel mensen halsreikend uit naar 
hun welverdiende pensioen. Welke veranderingen 
brengt dit nieuwe hoofdstuk teweeg? En hoe kan je 
je hierop voorbereiden? Deze brochure belicht de 
belangrijkste aspecten: tijdsbeheer, beweging & 
voeding en natuurlijk ... de liefde! 

http://digibook.digi-
work.com/Digibooks.aspx/Get/MLOZ/843/brochure

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Uniforme-tarieven-voor-centra-geestelijke-gezondheidszorg/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Uniforme-tarieven-voor-centra-geestelijke-gezondheidszorg/
http://www.lbvvzw.be/
http://www.s-plusvzw.be/Pages/default.aspx
http://digibook.digi-work.com/Digibooks.aspx/Get/MLOZ/843/brochurepensionne_nlpdf
http://digibook.digi-work.com/Digibooks.aspx/Get/MLOZ/843/brochurepensionne_nlpdf
http://www.lbvvzw.be/
http://www.s-plusvzw.be/
http://www.mloz.be/nl


pensionne_nlpdf  

 

 
Boekentip: Dick Kits en Hedda Schuts: ‘Het nieuwe oud’ 

In Het Nieuwe Oud laten nieuwe ouderen zien hoe 
zij kansen benutten, dat zij nog volop participeren 
en in het leven staan. Zonder hun inzet staat de 
maatschappij stil, en daarmee komt ook de grote 
uitdaging van de vergrijzing in een ander daglicht 
te staan. Aan de oplossing van dit probleem 
kunnen ouderen juist een belangrijke bijdrage 
leveren. En zo wordt vergrijzing verzilvering.  
Dit boek inspireert tot een nieuwe kijk op ouder 
worden. 
 
Marinus Van Den Berg: ‘Nooit te oud’  
 
In dit lees- en luisterboek belicht Marinus van den 
Berg verschillende kanten van het ouder-worden: 
verlieservaringen zijn onvermijdelijk, maar de 
vrijheid van de ouderdom geeft vaak ook kansen 
die jongere mensen missen. De teksten van dit 
boek zijn geschikt om alleen te beluisteren, maar 
ook om er met anderen over te praten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digibook.digi-work.com/Digibooks.aspx/Get/MLOZ/843/brochurepensionne_nlpdf


TIPS VOOR BEGELEIDERS 

 

 

 
Herinneringen aan de 
muur 
 
http://www.vlaamse-
ouderenraad.be/artikel
.php?pub_id=2896 
 
www.wallcandy.be  

 
Slechts weinig dingen in het leven kunnen zo’n 
sterke gevoelens teweegbrengen als herinneringen. 
Een terugblik naar ‘vroeger’, de gedachten aan ‘de 
goeie ouwe tijd’, ze zorgen dagelijks voor een 
nostalgische glimlach op eenieders gezicht.  
 
In vele woonzorgcentra stelt men zich vaak de 
vraag hoe de gangen passend kunnen worden 
aangekleed.  
Met ‘Memory Lane’ biedt men u een unieke reeks 
van 49 posters of praatplaten van oude, alledaagse 
voorwerpen aan. Ze geven steevast aanleiding tot 
boeiende gesprekken over vroeger. En maken zo 
van elke gang, een echte praatgang.  
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SESSIE 2  

GEVEN EN NEMEN 

 

Deze sessie ging in op het 

belang van een gezond 

evenwicht tussen ‘geven en 

nemen’. ‘Geven’ of ‘ervoor 

gaan’ staat voor iets doen 

waar men goed in is, waar 

men plezier aan beleeft of 

waarbij men de tijd uit het 

oog verliest. Dat kan in 

kleine dingen zitten: in het 

gezelschap zijn van vrienden, 

spelen met de kleinkinderen, genieten van het moois van de natuur, lekker gaan 

eten, een levendig gesprek hebben, naar muziek luisteren, een cursus volgen of naar 

een voorstelling gaan. ‘Ervoor gaan’ staat ook voor geven aan mensen om ons heen. 

Anderen helpen en samenwerken bouwt aan positieve gevoelens over zichzelf. Denk 

maar aan luisteren naar een vriend, babysitten op de kleinkinderen, vrijwilligerswerk 

doen, iemand bedanken die onlangs iets voor ons gedaan heeft, een voorbijganger 

op straat begroeten of een familielid opbellen waarvan men weet dat die het even 

moeilijk heeft. 

Naast ergens voor gaan is het ook belangrijk om tijd en ruimte voor zichzelf te 

nemen. Op een assertieve manier eens ‘nee’ zeggen tegen een ander is hier een 

voorbeeld van. Iedereen heeft wel eens het gevoel dat men meer geeft dan men 

eigenlijk aankan. Op zo’n moment voldoet men aan de behoeften van anderen, en 

besteedt men te weinig aandacht aan de eigen wensen en noden.  

Soms kan het ook nodig zijn om ‘nee’ te zeggen tegen zichzelf. Verleidingen zijn 

zaken waarvan men weet dat ze niet echt goed zijn, maar waar men maar moeilijk 



‘nee’ tegen kan zeggen. Als iemand bijvoorbeeld iedere dag een stukje chocolade 

eet, dan is dit geen probleem. Maar als deze persoon zich moet inhouden om niet 

iedere dag een grote hoeveelheid chocolade te eten, dan weet hij of zij dat 

chocolade voor hem of haar een ‘verleiding’ is. Het is zeker oké om te genieten van 

chocolade of koekjes, televisiekijken, een glaasje wijn drinken,… zolang men er maar 

‘nee’ tegen kan zeggen wanneer het verhindert om zich goed te voelen. 

 

AANBOD VOOR OUDEREN 

 
 

 
 
 

www.letsvlaanderen.be  

LETS staat voor "Local Exchange and 
Trading System"  

Vrij vertalen we dit wel eens als "lokaal 
uitwisselings-systeem".  
 
Een LETS-systeem kan je best omschrijven 
als een kring waarbinnen mensen met elkaar 
spullen, tijd, diensten en kennis uitwisselen 
op een geheel vrijwillige basis. Een ruil-
netwerk dat verloopt volgens een zeer 
eenvoudig en handig ‘eenheden’-systeem 
dat centraal wordt beheerd. Het handige 
aan de ruil-transacties is dat je niet meteen 
iets terug hoeft te doen voor de persoon die 
net iets voor jou deed. Jij geeft gewoonweg 
een aantal ‘eenheden’ in ruil, waarmee die 
persoon in het systeem weer iets anders kan 
verkrijgen. Jij doet daarna voor iemand 
anders een dienst, waarvoor die je zal 
waarderen. 
 

 

 
 

www.torekes.be  

In Gent heeft men zijn eigen variant op de 
Letsen, namelijk ‘Torekes’. 
In de wijk Rabot-Blaisantvest in Gent 
belonen ze inzet voor mooie straten, propere 
pleinen of een beter milieu met een eigen 
munt: het Toreke. Op de website ontdek je 

http://www.letsvlaanderen.be/
http://www.torekes.be/


wat er te doen is voor het milieu en de buurt 
en wat Torekes oplevert. De biljetten van 1 
en 10 Torekes zijn echt iets waard. Je kan 
ermee in de wijk brood, groenten en fruit, 
maar ook spaarlampen kopen aan het 
Torekes loket. Alle handelaars die Torekes 
aannemen, vind je op deze site. Met de 
Torekes kan je bovendien voordelige 
kado’s verkrijgen aan het Torekesloket in de 
Wondelgemstraat 73a.  
 

 
 

 
 
 

www.vrijwilligerswerk.be  
 

Heb jij een talent waarmee je graag anderen 
wil helpen? Zie jij het zitten om je te 
engageren voor een lange of korte opdracht 
waar je zelf veel plezier aan beleeft én 
waarmee je anderen helpt? 

Kijk dan eens op www.vrijwilligerswerk.be. 
Deze website heeft tot doel de 
vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en 
belangstellenden te informeren over het 
vrijwilligerswerk: vacatures, publicaties, 
nieuwe ontwikkelingen, vrijwilligersbeleid, 
wetgeving,… 

Wil je graag je groene vingers uit de 
mouwen steken, je naaitalenten bovenhalen 
of samen gezellig gaan wandelen, fietsen of 
gezelschapspelletjes spelen? Dat en nog veel 
meer vind je op deze website. 
 

 

 

Ondernemende senioren 
maken het verschil 

 

Vlaanderen telt talloze senioren die zich 
inzetten voor onze samenleving. Ze zijn 
actief in het verenigingsleven, sport, de 
zorgsector,  ontwikkelingshulp, leren andere 
senioren de knepen van het internet, … Ze 
bouwen sociaal kapitaal op, ze maken onze 
samenleving warmer en rijker. Neos, 
netwerk van ondernemende senioren, met 
een specifiek ledenbestand van zelfstandige 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
http://www.vrijwilligerswerk.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=neos&source=images&cd=&cad=rja&docid=LnMHDnxIEypHHM&tbnid=59_0SIoU9IZsBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vlaamse-ouderenraad.be/leden.php&ei=1j7uUbLHKaKR0AWc4ICIDg&bvm=bv.49478099,d.d2k&psig=AFQjCNFc48EnT7-P6I6bZSdY3L0sVG8W4A&ust=1374654528193931


 
 
http://www.neosvzw.be/page?
orl=1&ssn=&lng=1&pge=501
0 
 

ondernemers, CEO’s van grote bedrijven, 
kaderleden, enz.. komt geregeld in contact 
met (kandidaat)gepensioneerden die ervan 
dromen hun ervaring en expertise verder te 
kunnen delen maar nooit de stap naar een 
concreet plan zetten. Met de campagne 
‘Ondernemende senioren maken het 
verschil’ wil Neos haar huidige 
(bestuurs)leden en gewezen ondernemers 
die nog niet actief zijn in het socio-culturele 
leven motiveren en coachen om zich actief 
in te zetten voor een warmere samenleving, 
buiten de klassieke Neos-clubwerking. 

 
 

Dienst Maatschappelijk Werk van uw 
ziekenfonds 
 

 Plots ziek… 
 Langdurige gezondheidsproblemen… 
 Een blijvende handicap… 
 Bejaard en zorgbehoevend… 

 
Heb je hierbij vragen? Ondervind je noden 
en zorgen? 
Contacteer de dienst Maatschappelijk Werk 
van je plaatselijk ziekenfonds. De 
aangeboden hulpverlening gebeurt op 
vrijwillige basis, in respect en wederzijds 
vertrouwen en is gratis. Er zijn geen 
wachtlijsten. Vraag meer info aan het loket 
van je ziekenfonds. 
 
 

 
 
 

 
 

Een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) 
biedt deskundige hulpverlening aan mensen 
met vragen en problemen. Contact opnemen 
is zeer eenvoudig, want het CAW is vlot 
bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de 
eerste hulp is gratis. 

http://www.neosvzw.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=5010
http://www.neosvzw.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=5010
http://www.neosvzw.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=5010


 
 
 
 
 

www.caw.be  

Waarvoor kan je terecht bij het CAW? 

 Je goed voelen 
 Gezondheid 
 Relatie, gezin & omgeving 
 Administratie & geld 
 Juridische vragen & rechten 
 Ik als slachtoffer 
 Wonen 
 Werk & vrije tijd 
 Samenleven 

De hulpverlening 
is vertrouwelijk en vrijwillig. Samen met jou 
zoeken hulpverleners naar een oplossing, 
naar de mogelijkheden die bij jezelf en in 
jouw omgeving te vinden zijn. Zij kunnen je 
ook de weg wijzen naar andere diensten of 
bemiddelen naar instanties die uw sociale 
rechten kunnen verzekeren. Het CAW komt 
zo op voor een versterkt welzijn, voor jou, je 
omgeving en de bredere samenleving. 

 
Intergenerationele projecten 

 
 

 

Er bestaan diverse projecten waarbij jong en 
oud samen aan de slag gaan en elkaars 
leefwereld op die manier beter leren 
kennen. Dit zijn projecten die solidariteit, 
interactie, tolerantie, en respect voor de 
anderen en wederzijds leren bevorderen.  

 

Hieronder enkele voorbeelden: 

Jong en Oud maken een kookboek 
(JOKA) 

4 jonge vrijwilligers van Joka en 4 ouderen 
duiken een aantal zaterdagen samen achter 
het fornuis. Ze gaan aan de slag met 
gerechten uit de 'goeie ouden tijd' en steken 
ze in een oud en nieuw jasje. In 

http://www.caw.be/
http://www.caw.be/je-goed-voelen
http://www.caw.be/gezondheid
http://www.caw.be/relatie-gezin-omgeving
http://www.caw.be/administratie-geld
http://www.caw.be/juridische-vragen-rechten
http://www.caw.be/ik-als-slachtoffer
http://www.caw.be/wonen
http://www.caw.be/werk-vrije-tijd
http://www.caw.be/samenleven


samenspraak met de deelnemers worden de 
gerechten gekozen en bereid. De gerechten 
en leuke ervaringen tijdens het project 
worden ‘vereeuwigd’ in een kookboek. 

In de pen voor oma/ opa (FedOS) 

In dit project wordt een senior de oma of 
opa van een klasje uit het lager onderwijs in 
de buurt. De kinderen  sturen regelmatig 
een brief of een tekening en de oma of opa 
laat ook regelmatig iets van zich horen. 
Mogelijk kan de klasoma of -opa ook een 
bezoek brengen aan de klas of omgekeerd. 
Er kunnen verschillende gezamenlijke 
activiteiten worden opgezet. 

Schrijfproject (JOKA) 

Tien jongeren, samen met evenveel 
ouderen, schrijven een boek. Elke auteur 
kiest een dagelijkse activiteit uit zijn/haar 
leven (hobby, job, studie,…). Doorheen 
verschillende sessies komen jong en oud van 
elkaar te weten hoe het er vroeger aan toe 
ging, wat er veranderd is en welke rol dit 
speelt of speelde in het leven van hem/haar. 
Er is ook ruimte voor andere verhalen, 
levenswijsheid en ervaringen. Het proces is 
minstens even belangrijk als het uiteindelijke 
eindproduct zolang jong en oud samen op 
pad gaan. Zo kan een jongere die schrijft 
over de jeugdbeweging, de oudere eens 
meenemen naar een activiteit. Jong en oud 
worden zo betrokken op elkaars leefwereld 
en dit bevordert een positieve beeldvorming. 

Leespeters en leesmeters 

Opa’s en Oma’s vertellen verhaaltjes in het  
ziekenhuis aan zieke kinderen 

 



Computeria 

Jongeren zijn persoonlijke ICT-trainers die 
ouderen computer- en andere nieuwe 
technologische vaardigheden aanleren. 
Ouderen delen hun ervaring en 
levenswijsheid met de jongeren. 

Intergenerationele woningen 

Oudere, alleenstaande senioren wonen 
samen met jonge studenten in een huis. Dit 
spoort ouderen aan om in hun eigen huis te 
blijven wonen omdat er een zorgrelatie 
buiten de familiebanden om wordt 
opgebouwd. 

Dansproject (JOKA) 

Jongeren en ouderen werken samen aan 
een dansvoorstelling.  

   
 

 
Give Box 
 
http://www.brusselnieuws.be/
artikel/give-box-geven-en-
nemen-vorst 

Geven en nemen kan je ook letterlijk 
nemen.  

In Vorst werd de eerste ‘Give box’ in gebruik 
genomen: Wie spullen teveel heeft, kan die 
daar op straat achterlaten. Mensen die ze 
nodig hebben, halen ze op. De give box is 
een initiatief van buurtbewoners. Ook in 
Anderlecht zijn plannen voor een give box. 

 
 
Zelftest alcoholgebruik 
 
 

Wanneer is te veel te veel? 

Stel je je vragen over je alcoholgebruik? Doe 
dan volgende zelftest: 
 
http://www.druglijn.be/aan-de-slag/per-
drug.aspx#Alcohol 

http://www.brusselnieuws.be/artikel/give-box-geven-en-nemen-vorst
http://www.brusselnieuws.be/artikel/give-box-geven-en-nemen-vorst
http://www.brusselnieuws.be/artikel/give-box-geven-en-nemen-vorst
http://www.druglijn.be/aan-de-slag/per-drug.aspx#Alcohol
http://www.druglijn.be/aan-de-slag/per-drug.aspx#Alcohol


 
 
Gezondheidsrally 50 plus 
 
http://www.sportelen.be/gezo
ndheidsrally 
 

Gezonde Voeding 

In het kader van de Bloso-campagne 
“Sportelen, Beweeg zoals je bent” werkte 
Bloso samen met VIGeZ en de Logo’s een 
quizwandeling voor 50-plussers uit die je al 
wandelend doorheen de 9 groepen van de 
actieve voedingsdriehoek gidst. 

 
 “Het seniorencentrum richt zich – in de 

eerste plaats - tot alle Nederlandskundige 
ouderen in Brussel maar ook tot de 
Randgemeenten en zelfs tot de rest van 
Vlaanderen. 
Het biedt dan ook een zeer ruim gamma aan 
van activiteiten en vormingen zowel van 
culturele en welzijnsgerichte als van 
sportieve aard. Voor meer info verwijzen we 
u naar de website: www.seniorencentrum-
brussel.be; info@seniorencentrum-
brussel.be, 02/210 04 60 

Seniorencentrum vzw, Zaterdagplein 6, 1000 
Brussel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seniorencentrum-brussel.vgcweb.be/nl
http://www.sportelen.be/gezondheidsrally
http://www.sportelen.be/gezondheidsrally
http://www.seniorencentrum-brussel.be/
http://www.seniorencentrum-brussel.be/
mailto:info@seniorencentrum-brussel.be
mailto:info@seniorencentrum-brussel.be


AANBOD VOOR BEGELEIDERS 

 
www.trimbos.nl  Moduleboek voor mantelzorgondersteuning GGZ 

Het moduleboek biedt ondersteuning bij de 
voorbereiding van voorlichtingsbijeenkomsten voor 
mantelzorgers van ouderen met psychische 
problemen. 

Het voorlichtingspakket bestaat uit drie onderdelen: 
het eerste deel gaat in op wat het inhoudt om 
mantelzorger te zijn. Deel 2 geeft meer informatie over 
verschillende ziektebeelden (waaronder depressie). 
Deel 3 biedt een format aan de hand waarvan een 
GGZ-instelling haar organisatie aan de mantelzorger en 
andere directe betrokkenen kan presenteren. 

Het moduleboek is zo samengesteld dat de voorlichter 
zelf zijn eigen voorlichtingspakket kan samenstellen. 

Het moduleboek kan gebruikt worden door 
preventiewerkers van de GGZ, die 
voorlichtingsbijeenkomsten voor mantelzorgers van 
ouderen met psychische problemen organiseren. 

 

  

http://www.trimbos.nl/


SESSIE 3  

IN BEWEGING 

 

Tijdens deze sessie werden de 

deelnemers warm gemaakt om te 

investeren in een actieve 

levensstijl (een manier van leven 

waarin je veel aandacht besteedt 

aan lichaamsbeweging). 

Lichaamsbeweging heeft heel wat 

te bieden op verschillende vlakken. 

Zo komt er tijdens fysieke 

inspanning een stof in de hersenen 

vrij, waardoor men zich goed en 

zelfverzekerd voelt. Verder 

ondervindt men ook positieve effecten m.b.t. het geheugen en geeft het onder 

andere voordelen op het vlak van lichaamsgewicht, ademhaling, bloeddruk, sterkte 

van de hartspier en darmfuncties. De kans op ziekte vermindert en het energiepeil 

stijgt. Daar bovenop geeft het de kans om in contact te komen met andere mensen. 

Er bestaan heel wat mogelijkheden om aan lichaamsbeweging te doen. Denk maar 

aan sportieve activiteiten als wandelen, joggen, fietsen, turnen of zwemmen. Maar 

zo ver hoeft men het zelfs niet te zoeken. De trap nemen in plaats van de lift, te voet 

naar de bakker gaan, in de tuin werken, spelen met de kleinkinderen, minder 

televisie kijken, een klein ommetje in de buurt zijn allemaal dingen die ervoor zorgen 

dat het lichaam in beweging blijft. Het belangrijkste is dat men iets kiest dat aansluit 

bij de eigen lichamelijke mogelijkheden en interesses!  
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http://www.okrasport.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OKRA-SPORT is een door de Vlaamse Overheid erkende 
sportfederatie. Vandaag vinden al meer dan 40 000 
enthousiaste en actieve ouderen er hun gading onder het 
motto 'sport voor allen'.  
 
Waarvoor kan je er terecht? 
 
Je vindt bij OKRA-SPORT: 
 
 activiteiten op maat van elke oudere: van eenvoudige, 

bewegingsgerichte activiteiten tot meer uitdagende en 
avontuurlijke sporten: dans - gym - wandelen - fietsen - 
petanque - zwemmen en watergymnastiek - netbal - 
joggen - koersbal - badminton - yoga - volleyball - fitness 
- langlaufen en skiën - tennis - en nog tal van andere 
sporten behoren tot de mogelijkheden. 

 een netwerk van 900 plaatselijke trefpunten, verspreid 
over heel Vlaanderen 

 een regionaal en nationaal sportaanbod: sportdagen, 
fitness- en joggingprojecten, trektochten in Frankrijk, 
wintersportvakanties... 

 
 ‘Elke trap telt’, dat is samen met vrienden 

en kennissen tien weken lang fietsen op je 
eigen niveau. Aan de hand van een 
eenvoudige vragenlijst bepalen je 
begeleiders welk opbouwplan voor jou het 
meest geschikt is. Dit opbouwplan, 
uitgewerkt door de KULeuven, geeft aan 
hoeveel minuten of kilometers er moeten 
gefietst worden. De ene start dus op niveau 
één, een andere op niveau op vier of vijf. 
Starten kan vanuit acht niveaus (drie 
programma’s voor de hometrainer en vijf 
voor de weg). Alle deelnemers krijgen op 

http://www.okrasport.be/


die manier een persoonlijk doel. Zo kan 
iedere 55-plusser deelnemen, of die nu 
sportief is of aan de zetel gekluisterd.  

 
Wil je meer informatie? 
Via de website www.okrasport.be vind je een 
activiteitenkalender met de verschillende initiatieven die 
georganiseerd worden door een van de trefpunten van okra. 
Voor meer informatie over ‘Elke trap telt’ kan je terecht op 
diezelfde website door te klikken op het logo van dit project. 
 
 

 
 

 
 
 
 

www.sportelen.be 
 

 
Sportelen is geen nieuwe sport, maar een nieuwe kijk op 
sport. Speciaal voor 50-plussers! Het gaat niet om competitie 
of presteren, maar sporten op je eigen tempo. Bewegen 
zoals je bent.  Waar je wil, wanneer je wil, maar vooral met 
wie je wil. 
 
Waarvoor kan je er terecht? 
 
 Provinciale sporteldagen: De eerste stap 

zetten om te starten met bewegen of 
sporten is niet altijd gemakkelijk. De 
provinciale sportdagen zijn er zowel voor 
de sportieve als de minder sportieve 50-
plusser zodat je een dag lang kan 
proeven van gekende en minder gekende 
sporten. 

 
 

 
 
Sportelteam fysieke fitheid: Wil je voor je 
opnieuw van start gaat met sporten of 
bewegen weten hoe het staat met je 
algemene conditie? Dan kan je terecht bij 
het sportelteam. Op de website vind je 
terug wanneer het sporteam bij jou in de 
buurt komt. Ze testen je algemene 
conditie en geven advies over hoe je op 

http://www.okrasport.be/
http://www.sportelen.be/


een eenvoudige en verantwoorde wijze je 
basisconditie kan verbeteren of 
onderhouden. 
 
 

 

 
 

 

Je bent 50+ en hebt een hart voor sport? 
Dan zijn de Senior Games dé uitgelezen 
kans om te sporten met leeftijdsgenoten 
in een recreatieve en/of gezonde 
competitiesfeer. Het aanbod van de 
Senior Games bestaat enerzijds uit 5 
competitiesporten en anderzijds uit meer 
dan 40 recreatiesporten waaraan iedereen 
kan deelnemen. 

De Senior Games zijn een organisatie van 
Bloso en de Vlaamse 
seniorensportfederaties voor de sportieve 
55-plusser. 

In 2013 zullen de senior games doorgaan 
op dinsdag 8 en woensdag 9 
oktober. Meer info op:  
http://www.seniorgames.be 

 
 
Wil je meer informatie? 
 
Dan kan je terecht op de website  www.sportelen.be   
Naast de sportdagen, het sportelteam en de senior games 
vind je er ook de ‘Sportelpockets’. Hierin vind je niet alleen 
tips om de conditie te verbeteren aan de hand van 
trainingsschema’s, maar ook tips om sport te integreren in 
het dagelijkse leven, hoe men gezond kan sporten, welke 
invloed sport heeft op het lichaam en de gezondheid, enz. 
Een bron van informatie voor alle 50-plussers die terug 
wensen te sporten of die aan hun conditie willen werken. 

 

http://www.seniorgames.be/
http://www.sportelen.be/


 

                      

      
 
Wil je de algemene of één van de specifieke Sportelpockets ( 
fietspocket, wandelpocket, zwempocket of gympocket) gratis 
ontvangen, stuur dan een mail met je gegevens 
naar sportelen@bloso.be 
 

  
Regionale activiteiten: 
 
Fifty-Fit Kalender: Sportkalender voor de Hasseltse 55-
plusser 
Te downloaden via  
http://www.hasselt.be/nl/content/2754/sportieve-
senioren.html of gratis af te halen bij de dienst Sport in 
Hasselt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.10000stappen.be 

 
Elke stap telt om je gezondheid te verbeteren. Maak van elk 
moment gebruik om een beetje extra te bewegen, thuis, 
tijdens verplaatsingen (verkeer), in je vrije tijd,… 
De stappenteller helpt je om het aantal stappen bij te 
houden. Maar weet dat elke extra stap al een overwinning is! 
Als je volhoudt, wordt het een gewoonte. Je zal je gezonder 
en energieker voelen! 

mailto:sportelen@bloso.be
http://www.hasselt.be/nl/content/2754/sportieve-senioren.html
http://www.hasselt.be/nl/content/2754/sportieve-senioren.html
http://www.10000stappen.be/
http://www.bloso.be/sportpromotie/ActiesEvenementen/BlosoActiesEvenementen/sportelen/Documents/Algemeen Sportelpocket kl.pdf
http://www.bloso.be/sportpromotie/ActiesEvenementen/BlosoActiesEvenementen/sportelen/Documents/Fietsen kl.pdf
http://www.bloso.be/sportpromotie/ActiesEvenementen/BlosoActiesEvenementen/sportelen/Documents/Wandelen kl.pdf
http://www.bloso.be/sportpromotie/ActiesEvenementen/BlosoActiesEvenementen/sportelen/Documents/Zwemmen kl.pdf
http://www.bloso.be/sportpromotie/ActiesEvenementen/BlosoActiesEvenementen/sportelen/Documents/gympocket.pdf


  
Aanbevelingen: voor ouderen tussen 60 en 65 jaar worden 
10 000 stappen aanbevolen. Voor mensen ouder dan 65 jaar 
worden 8000 stappen aanbevolen.   
 
De website geeft informatie over de aankoop van een 
betrouwbare stappenteller, je vind er  opbouwschema’s en 
handige invulroosters en een kalender met acties in uw 
buurt. 
 

 

Gezondheidswandeling 

www.vlaamselogos.be 

 

 

 

Gezondheidswandelingen zijn wandelingen in groep onder 
begeleiding waarbij de deelnemers wandelen (= flink 
doorstappen) op hun eigen tempo zonder uitgeput te 
geraken. De gezondheidswandelaars spreken af op een vast 
vertrekpunt, wandelen 15 minuten en keren via dezelfde 
weg terug naar het beginpunt. De bedoeling is om 3 maal 
per week een half uur te wandelen op vaste dagen, met een 
vast beginuur en met een vast start -en eindpunt. 
Gezondheidswandelingen hebben tot doel de conditie van de 
deelnemers te vergroten. Dit gebeurt door op comfortabele 
wijze de intensiteit van het wandelen op te drijven. Zo 
verbetert de conditie zonder dat men direct buiten adem is. 
Het is dus niet hetzelfde als recreatieve wandelingen of 
fitnesswandelingen. Bij een gezondheidswandeling wordt 
aan “brisk walking” gedaan, wat betekent dat er een stevig 
tempo wordt aangehouden, waarbij de deelnemer het lekker 
warm krijgt, maar niet uitgeput raakt. 

 
 

 
 

www.natuurpunt.be 
 

Natuurpunt is de enige grote natuurvereniging in 
Vlaanderen, die grote aaneengesloten eenheden natuur 
beschermt. Deze grote eenheden zijn zeldzaam. Net zoals de 
dieren en planten die enkel kunnen leven in deze gebieden.  
 
Natuurpunt heeft een mooie verzameling 
natuurwandelingen. Leden krijgen toegang tot de kaarten en 
praktische informatie van deze wandelingen. Je kan op eigen 
houtje gaan wandelen of aansluiten bij de 

http://www.vlaamselogos.be/
http://www.natuurpunt.be/


groepswandelingen die regelmatig georganiseerd worden 
door de lokale verenigingen.  
 

 

Bewegen op 
Voorschrift 

 

Op doktersvoorschrift krijg je een gratis gesprek met je 
eigen beweegcoach en een beweegplan op maat. Zo wordt 
de eerste stap naar bewegen kleiner. De huisarts schrijft 
beweging voor zoals een medicijn. Met dat voorschrift gaat 
de patiënt naar de beweegcoach, die hem beweegadvies 
geeft, wegwijs maakt in het beweegaanbod en logistieke 
ondersteuning (o.a. sportkledij) biedt. Daarnaast volgt de 
beweegcoach de evolutie op. Deelnemers kunnen proeven 
van een beweegaanbod en krijgen de kans dit aan te passen 
aan hun noden. 

 
 

Knelpuntenwandeling 
 
Succes- en knelpuntenwandeling  
Deze actie is een onderdeel uit het project BOEBS.  Samen 
met de ouderen wordt de regio (gemeente – wijk) gecheckt 
op successen en knelpunten i.v.m. valpreventie in de 
gemeenschap.  Welke barrières zijn er om de mobiliteit en 
zelfstandigheid te bewaren ? Waar zijn moeilijke 
oversteekplaatsen, onveilige voetpaden, te weinig 
rustbanken e.d. Dit gebeurt aan de hand van een checklist. 
De ouderen analyseren en inventariseren in groep de 
knelpunten op de verschillende parcours. Een verslag 
hiervan wordt samen met verzamelde handtekeningen 
overgemaakt aan de bevoegde gemeentelijke 
beleidsinstantie(s).  
 

 
 

http://www.valpreven
tie.be/ 

 

Activiteiten in het kader van ‘De Week van de Valpreventie’ 
(april): 

Diverse organisaties nemen jaarlijks deel aan de Vlaamse 
Week van de Valpreventie. In 2013 lag de focus op 
'bewegen', één van de belangrijke factoren om vallen te 
voorkomen. U kan activiteiten kiezen uit de menukaart en 
ondersteunend materiaal bestellen bij het Logo in uw buurt.  



 
 

Tuinieren 

 

Tuinieren als vorm van fysieke activiteit voorziet mentale 
stimulatie, terwijl de sociale component van 
gemeenschapstuinieren een grote invloed heeft op het 
zelfwaardegevoel en welbevinden. 

Volkstuinen 

Volkstuinieren is een gezonde, ontspannende bezigheid en 
wordt  beoefend door een ‘gezonde mix’ van mensen: jong 
en oud, man en vrouw, holebi en hetero …. Diversiteit en 
tolerantie staan hoog in het vaandel. Er worden bovendien 
veel sociale (neven)activiteiten georganiseerd: koffietafels, 
geleide wandelingen, gezellig samenzijn, meewerken met 
eindtermen van het onderwijs, ... Er wordt ook 
samengewerkt met andere verenigingen (heemkundige 
kring, natuurverenigingen, …) en met internationale 
partners.  De voordelen van werken in een volkstuin voor 
ouderen zijn gezonde voeding, beweging, mentale 
gezondheid, veel sociale contacten, men wordt er moe van 
en slaapt beter, men komt in contact met alle lagen van de 
bevolking, leert groenten kweken en oude en uitheemse 
groenten kennen én het is goedkoop en milieuvriendelijk 
want de klemtoon ligt op ecologische teelt en composteren. 
Men blijft ook intellectueel actief want er is de omgang met 
de eigen geschiedenis, de band met de derde wereld en een 
internationaal kader, er zijn de heemkundige wandelingen en 
andere activiteiten die worden georganiseerd. 

Tuin op poten 

Voor wie werken in de tuin te fysiek inspannend geworden is 
is het idee van een tuin op poten zeer interessant. 
Woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef zette het project ‘tuin op 
poten’ op, waarbij door het mogelijk te maken om in de 
binnentuin op tafelhoogte te tuinieren  (moestuin en 
kruidentuin) deze activiteit ook toegankelijk werd voor 
mensen die niet lang recht kunnen staan of zelfs 
rolstoelgebruikers. Een 20-tal bewoners is actief betrokken in 
het project dat duidelijk meerwaarde biedt voor de 
bewoners: grotere eigenwaarde, onderwerp voor gesprek, 



 

 

AANBOD VOOR BEGELEIDERS 

 

 
 

 

Voor het aanbod  ‘Elke trap telt’ voorziet Okra 
opleidingen voor begeleiders (=trekkers), zodat zij in 
hun trefpunt ‘Elke trap telt’ tot een succes kunnen 
maken. 

Wat mag je verwachten tijdens deze vorming? 

 Toelichting project 
 Elke trap telt: praktisch 

Hoe begin ik eraan in mijn trefpunt? Wat zijn die 
opbouwplannen? Hoe ziet het promotiemateriaal eruit? 
Hoe neem ik de vragenlijst, waarmee je het 
startniveau bepaalt, af? Hoe organiseer je het 
startmoment en de groepssessies? Hoe teken ik mijn 
routes uit? Informatie over fietsveiligheid. 

 Het belang van bewegen bij senioren. 
 Het belang van de fietshelm. 
 Enkele praktische afspraken: Hoe registreren? 

Hoe evalueren? Welk materiaal zit er allemaal in 

bouwt mee aan creëren van ‘thuis’sfeer, leidt tot gezonde 
concurrentie en het kunnen doorgeven van de eigen kennis. 
Samengevat: het project stimuleert sociale contacten en 
verhoogt de levenskwaliteit van de bewoners. 

 
 

 
 
 
www.uitinvlaanderen.be 

UiTinVlaanderen.be is een initiatief van de Vlaamse minister 
van Cultuur en werd ontwikkeld door CultuurNet Vlaanderen. 
Op UiTinVlaanderen.be kan je terecht voor de meest 
volledige cultuur- en vrijetijdsagenda voor Vlaanderen en 
Brussel. 
De site brengt een geïnteresseerd publiek rechtstreeks in 
contact met het brede cultuur- en UiTaanbod. Je kan er 
onder meer terecht voor fiets- en wandelroutes en 
sportactiviteiten. 

http://www.uitinvlaanderen.be/
http://www.cultuurnetvlaanderen.be/


de fietsbox? 
 Besmet de ander het mag! Hoe overtuig ik 

iemand om deel te nemen? (VIGeZ) 
 Wegcode voor fietsers (Fietsersbond) 
 Hoe organiseer ik een fietsvaardigheidsparcours 

(Fietsersbond) 

Op de website vind je powerpoint presentaties van de 
vormingen. 

 

 

 

OKRA-SPORT organiseert kadervormingscursussen: 
Provinciale/regionale cursus voor gymleraars 
Op aanvraag. 
Provinciale/regionale  cursussen  
zitgym/zitdans/combinatiedans 
Op aanvraag. 
Provinciale/regionale cursussen ‘wandelen met GPS’ 
Op aanvraag. 
Sporttechnische coördinator Ingrid Peeters (02/246 44 
36 - ingrid.peeters@okrasport.be) en sporttechnische 
medewerker Wim Bogaert (02/246 42 09 - 
wim.bogaert@okrasport.be) zullen je graag 
inlichtingen verstrekken over het Okra sportaanbod. 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.bloso.be/Vla
amseTrainersschool/Pag
es/default.aspx  

De Vlaamse Trainerschool organiseert een opleiding 
'Dans voor senioren' 
 
In deze opleiding leer je: 
 
 De basis van de gemeenschapsdans, lijndans, 
zitdans en combinatiedans initiëren aan senioren 

 Eenvoudige muziekritmes ontleden en ze 
toepassen bij het initiëren van dansen 

 
Het lessenrooster kan je bekijken op de Bloso 
website 
 

 
 
 

www.fros.be 

Een optimaal seniorensportbeleid begint met 
voldoende geschoolde lesgevers. Daarom neemt FROS 

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx
http://www.fros.be/


 verschillende initiatieven om dit te realiseren. Een 
FROS bijscholing is praktijkgericht en staat garant voor 
kwaliteit door het inschakelen van ervaren en 
gekwalificeerde docenten. 
  
Waarvoor kan je er terecht? 
Opleidingen:  
 

 Begeleiden van sportende senioren 
 Sportkaderopleidingen 2013 

 
 
 
 
 
  
 
 

www.boebs.be 
 

Blijf Op Eigen Benen Staan 

Met het BOEBS-initiatief neem je als organisatie of 
gemeente een aanzet om de zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid van ouderen in je eigen buurt in de 
kijker te zetten en te stimuleren. Lokale besturen en 
organisaties worden geprikkeld om meer beweging en 
een veilige woon- en leefomgeving te faciliteren. Deze 
twee aangrijpingspunten zijn alvast een stap in de 
goede richting om vallen te voorkomen! 

 
 

 

 

 

  

http://www.boebs.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=boebs&source=images&cd=&cad=rja&docid=-75da70fgSSb7M&tbnid=sAX8kvcl5HdexM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.datvoeltbeter.be/projecten/boebs&ei=Y0juUbC2Ouen0AXqn4D4DQ&bvm=bv.49478099,d.d2k&psig=AFQjCNEcqBG62DsuXr5fPEaaF-dHlMth0g&ust=1374656978649815


SESSIE 4  

DE BOOG KAN NIET ALTIJD GESPANNEN STAAN 
 

 

Verdriet, teleurstelling en tegenslag zijn een 

deel van ons leven. Soms gaat het om kleine 

dingen, soms zijn het zaken die ons hele 

leven door elkaar schudden. Tijdens zulke 

momenten komt het erop aan om 

emotioneel te overleven, om ons hoofd 

boven water te houden. Meestal slijt de pijn 

wel na een tijdje. Achteraf kunnen we met 

vernieuwde blik naar de moeilijke periode 

terugkijken, en kunnen we als een rijker 

persoon het leven terug begroeten.  

De redenen waarom we ons soms 

gespannen voelen, kunnen heel divers zijn: ruzie met vrienden of familieleden, 

lichamelijk problemen, zorgen om iemand uit de naaste omgeving, verdriet om het 

overlijden van iemand die men liefhad, financiële zorgen, ... Wat de reden ook mag 

zijn, iedereen maakt soms of geregeld van deze moeilijke momenten mee.  

Deze sessie laat de deelnemers ervaringen en tips uitwisselen om met moeilijke 

momenten om te gaan. 
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Omgaan met stress Oefeningen Fit in je Hoofd 

Ademhalingsoefeningen: 
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_i
n_je_Hoofd/9_ademhalingsoefeningen.pdf 

Relaxatieoefeningen: 
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_i
n_je_Hoofd/9_relaxatieoefeningen.pdf 

Leer aangename momenten in je week in 
plannen: 

http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_i
n_je_Hoofd/9_rust_eens_wat.pdf 

Tips voor moeilijke dagen: 

http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_i
n_je_Hoofd/10_een_pakket_voor_moeilijke_da
gen.pdf 

Een probleem stap voor stap aanpakken: 

http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_i
n_je_Hoofd/10_Problemen%20stap%20voor%
20stap%20oplossen(1).pdf 

25 oefeningen om te ontspannen 
http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artik
elpagina/Relax-25-oefeningen-om-te-
ontspannen.htm 

 
 

Rouwverwerking Een doos vol herinneringen: 

 
Nog eens oude foto’s bekijken, kan je goed 
doen. De bedoeling is niet dat je de 
overledenen vergeet maar wel dat je je hem of 

http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/9_ademhalingsoefeningen.pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/9_ademhalingsoefeningen.pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/9_relaxatieoefeningen.pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/9_relaxatieoefeningen.pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/9_rust_eens_wat.pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/9_rust_eens_wat.pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/10_een_pakket_voor_moeilijke_dagen.pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/10_een_pakket_voor_moeilijke_dagen.pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/10_een_pakket_voor_moeilijke_dagen.pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/10_Problemen%20stap%20voor%20stap%20oplossen(1).pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/10_Problemen%20stap%20voor%20stap%20oplossen(1).pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/10_Problemen%20stap%20voor%20stap%20oplossen(1).pdf
http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Relax-25-oefeningen-om-te-ontspannen.htm
http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Relax-25-oefeningen-om-te-ontspannen.htm
http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Relax-25-oefeningen-om-te-ontspannen.htm


haar herinnert. Die herinneringen nemen ze je 
nooit af. Die blijven voor altijd in je hart. Je 
kan deze bundelen in een herinneringsdoos, 
fotoboek, ... 

http://www.noknok.be/rouwen/een-boek-vol-
herinneringen 

 
 
Mindfulness 
 
http://www.leren.nl/cursus/
persoonlijke-
effectiviteit/mindfulness/oef
eningen.html  
 
http://www.leren.nl/cursus/
persoonlijke-
effectiviteit/mindfulness/  
 
http://in-balans-met-
onrust.blogspot.be/2012/02
/mindfulness-
oefeningen.html  
 
 

Deze links verwijzen naar oefeningen die je 
zelf kan doen om tot rust te komen.  
In de bibliotheek of boekhandel vind je boeken 
en cd’s met extra informatie over mindfulness 
en met oefeningen om hier beter in te worden.  
 
Zie ook:  
 
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_i
n_je_Hoofd/9_tot_rust_komen.pdf 

 

 
 

http://www.riziv.fgov.be/citi
zen/nl/insurers/contacts/ind
ex.htm  
 

 

Op deze website vind je de adressen van alle 
ziekenfondsen. Sommige van hen bieden op 
regelmatige tijdstippen sessies mindfulness 
aan. Leden kunnen genieten van een korting 
op deze sessies. 

 

 
 

Deze website geeft een overzicht van België en 
Nederland waar je yogasessies kan volgen. 
Geef je postcode in en er verschijnen 
organisaties waar je terecht kan om 
yogalessen te volgen.  

http://www.noknok.be/rouwen/een-boek-vol-herinneringen
http://www.noknok.be/rouwen/een-boek-vol-herinneringen
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/oefeningen.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/oefeningen.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/oefeningen.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/oefeningen.html
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/
http://in-balans-met-onrust.blogspot.be/2012/02/mindfulness-oefeningen.html
http://in-balans-met-onrust.blogspot.be/2012/02/mindfulness-oefeningen.html
http://in-balans-met-onrust.blogspot.be/2012/02/mindfulness-oefeningen.html
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http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/9_tot_rust_komen.pdf
http://www.fitinjehoofd.be/uploadedFiles/Fit_in_je_Hoofd/9_tot_rust_komen.pdf
http://www.riziv.fgov.be/citizen/nl/insurers/contacts/index.htm
http://www.riziv.fgov.be/citizen/nl/insurers/contacts/index.htm
http://www.riziv.fgov.be/citizen/nl/insurers/contacts/index.htm


 
www.yogafederatie.be  

 

Er zijn zeer veel verschillende vormen van 
yoga. Probeer op zoek te gaan naar de vorm 
van yoga die jou het beste ligt. 
 

 
Kontaktbejaarden 

 
www.kontaktbejaarden.be 

Kontaktbejaarden (huisbezoek door 
vrijwilligers) 

Bij een deel van de alleenwonende ouderen is 
er bijna nooit meer bezoek, in de ware zin van 
het woord. Bij anderen daarentegen lopen 
mensen in en uit. Toch kan ook bij deze groep 
een subjectieve beleving van eenzaamheid 
leven. Ook ouderen in een tehuis voelen zich 
vaak eenzaam.  

Een vaste vrijwilliger bezoekt regelmatig  een 
vaste oudere . In dit huisbezoek staat 
menselijke ontmoeting centraal. Professionele 
hulp komt meestal in functie van een 
probleemsituatie van de oudere. De essentie of 
eigenheid van de kontakt-vrijwilliger is dat hij 
aandacht kan geven voor de persoon van de 
oudere in zijn totaliteit. De vrijwilliger is eerder 
gericht op de persoon dan op het probleem.  
Door de regelmaat van het bezoek kan een 
vertrouwensrelatie opgebouwd worden en 
wordt iets aan de vereenzaming gedaan. 

 
 

Huisbezoek Okra (aanbod zie Okra Zorg) 

 
 

Telefooncirkel/ Telefoonster Telefooncirkel (Nl), Telefoonster (B) 

De telefooncirkel zorgt ervoor dat mensen met 
beperkte mogelijkheden om contacten te 
onderhouden (vb. door ziekte) toch dagelijks 
gecontacteerd worden via de telefoon. Er zijn 
twee vormen: de contactcirkel en de stercirkel. 

http://www.yogafederatie.be/
http://www.kontaktbejaarden.be/


De deelnemers aan de cirkel (een vrijwilliger 
en enkele leden van de doelgroep) spreken 
onderling af op welk tijdstip van de dag ze 
elkaar kort bellen om na te gaan of alles in 
orde is met de andere. Er worden ook 
afspraken gemaakt over wat bij afwezigheid, 
niet opnemen van de telefoon, sleuteladressen 
enz. Nadat elk lid kort is gecontacteerd om te 
zien of iedereen OK is, kan men opnieuw met 
elkaar contact nemen voor een uitgebreider 
sociaal gesprek of om samen activiteiten te 
doen. (Rode Kruis) 

 
 

www.vilans.nl  Vriendschapscursussen: 

Veel vrouwen komen door het verlies van hun 
partner, door echtscheiding of door het 
stoppen van hun werkzame leven alleen te 
staan, of hebben in de loop van hun leven 
geen vriendenkring opgebouwd. Er is dan kans 
op vereenzaming. 

De Vriendschapscursus geeft oudere vrouwen 
op verschillende manieren ondersteuning bij 
het aangaan en onderhouden van 
vriendschappen.  

De cursus is gebaseerd op de 
herwaarderingscounseling - zelfhulpmethode 
en de principes van vrouwenhulpverlening. Er 
wordt sterk de nadruk gelegd op 
zelfwaardering als de basis voor vriendschap. 

 
 

www.digitaalbrussel.be Op deze website vindt u een schat aan stads- 
en gemeenschapsinformatie over Brussel. Via 
de vier grote rubrieken Cultuur, Welzijn, 
Onderwijs en Wonen informeert men over het 
leven in Brussel en maakt men u wegwijs in de 
hoofdstad. 

http://www.vilans.nl/
http://www.digitaalbrussel.be/


 

Verlies en Verder - Cursus voor weduwen 
(RIAGG): SoVa, problem solving, sociaal 
isolement, sociale steun 

 
 

Boekentips - Manu Keirse: ‘Vingerafdruk van verdriet’ 
- Manu Keirse: ‘Stil Verdriet’ 
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Moduleboek ‘Mantelzorgondersteuning GGZ’ 
voorlichtingspakket voor preventiewerkers GGZ 

 
 

  



 

SESSIE 5  

SAMEN STERK 

 

In de loop van het leven 

verandert ons sociale 

netwerk omwille van 

verschillende 

levensgebeurtenissen: het 

ouderlijk huis verlaten, van 

job veranderen, verhuizen,… 

Gedurende deze 

veranderingen blijft het 

belangrijk om aandacht te 

hebben voor sociale contacten. Men heeft anderen nodig om zorgen en 

bekommernissen mee te delen, om advies te vragen, om voor te zorgen, voor 

lichamelijk contact, om hulp aan te vragen, enz.  

Als men ouder wordt ondervindt men vaak een invloed op het sociale leven zodra 

men zelf en/of de partner in pensioen gaat, als men te maken krijgt met het verlies 

van een geliefde of een vriend(in), …  

Het wegvallen of veranderen van sociale contacten kan men onder andere opvangen 

door zich aan te bieden voor vrijwilligerswerk, een cursus te volgen, bij een 

vereniging aan te sluiten maar ook kleine acties zoals een praatje maken met de 

buren, een vriend(in) opbellen, … kunnen deugd doen.  
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www.vrijwilligerswerk.be  
 

Heb jij een talent waarmee je graag 
anderen wil helpen? Zie jij het zitten om 
je te engageren voor een lange of korte 
opdracht waar je zelf veel plezier aan 
beleeft én waarmee je anderen helpt? 

Kijk dan eens op 
www.vrijwilligerswerk.be. Deze website 
heeft tot doel de vrijwilligersorganisaties, 
vrijwilligers en belangstellenden te 
informeren over het vrijwilligerswerk: 
vacatures, publicaties, nieuwe 
ontwikkelingen, vrijwilligersbeleid, 
wetgeving,… 

Wil je graag je groene vingers uit de 
mouwen steken, je naaitalenten 
bovenhalen of samen gezellig gaan 
wandelen, fietsen of gezelschapspelletjes 
spelen? Dat en nog veel meer vind je op 
deze website. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lokaledienstencentra.
be 

 

Vereniging van lokale dienstencentra: 
Lokale dienstencentra bestaan reeds 
meer dan 25 jaar. Van bij hun oorsprong 
richten zij zich vooral naar de ouderen. 
Vanuit hun filosofie, streven de lokale 
dienstencentra ernaar hun gebruikers een 
zo hoog mogelijke levenskwaliteit te 
bieden. Zij bieden aan hun doelpubliek 
een bonte waaier van 
ontmoetingskansen, sociaal-culturele, 
vormings- en bewegingsactiviteiten aan. 
Het lokaal dienstencentrum heeft, als spil 
in de buurt, in de loop der jaren talrijke 
initiatieven genomen om een 
dienstverleningspakket uit te bouwen. 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
http://www.vrijwilligerswerk.be/
http://www.lokaledienstencentra.be/
http://www.lokaledienstencentra.be/


Het specifieke van al deze initiatieven is 
het leveren van een flexibel aanbod, 
aangepast aan de werkelijke behoeften. 

 
Op deze website vind je een opsomming 
van de lokale dienstencentra in 
Vlaanderen en Brussel. Als je de titel van 
het dienstencentrum in Google ingeeft, 
vind je vaak meer informatie over de 
activiteiten die ze organiseren.  
 
Regionaal: 
 
- Lokale dienstencentra in Brugge: 
      http://www.dienstencentra-
brugge.be/  
 
- Lokale dienstencentra in Antwerpen: 

www.zorgbedrijf.antwerpen.be  
-  
- Lokale dienstencentra in Brussel:  

www.ldcbrussel.be  
http://seniorencentrum-
brussel.vgcweb.be/nl  
 

- Lokale dienstencentra in Gent: 
     http://www.ocmwgent.be/Senioren-

Lokale-dienstencentra.html  
 
- Lokale dienstencentra in Mechelen: 
     

http://www.mechelen.be/content/9576  
 
 
 

 
Dorpsrestaurants 

 
www.dorpsrestaurant.be 

 

Dorpsrestaurants brengen mensen samen, 
stimuleren onderlinge hulp, versterken de 
dorpsgemeenschap, activeren mensen, 
laten senioren toe om langer in hun eigen 
omgeving te wonen, creëren sociale 

http://www.dienstencentra-brugge.be/
http://www.dienstencentra-brugge.be/
http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/
http://www.ldcbrussel.be/
http://seniorencentrum-brussel.vgcweb.be/nl
http://seniorencentrum-brussel.vgcweb.be/nl
http://www.ocmwgent.be/Senioren-Lokale-dienstencentra.html
http://www.ocmwgent.be/Senioren-Lokale-dienstencentra.html
http://www.mechelen.be/content/9576
http://www.dorpsrestaurant.be/


tewerkstelling en zinvol vrijwilligerswerk, 
herwaarderen parochiezaaltjes en zijn een 
springplank voor nieuwe 
dorpsvoorzieningen.  

Eén dag in de week gaan mensen uit 
verschillende dorpen ‘s middags naar een 
dorpsrestaurant.  Geen écht restaurant, 
maar een zaaltje waar de tafels door 
vrijwilligers zijn gedekt.  Voor slechts 5 
euro wordt er soep, hoofdgerecht en 
dessert opgediend.  Het concept is 
eenvoudig... de impact is groot. 

Het motto van het dorpsrestaurant zijn de 
vier G’s: Goedkoop, gezellig, gezond, 
gezamenlijk. Via een dorpspamflet 
verneemt men het menu en kan men 
kennismaken met het restaurant.  

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.planvzw.be/ 

Persoonlijke Toekomst Planning  

P.L.A.N. vzw is bijna 10 jaar geleden in 
Vlaanderen gestart met het opstarten en 
ondersteunen van netwerkgroepen. De 
voorbije jaren bouwden ze hierrond 
expertise op en ontwikkelden ze specifieke 
strategieën (zoals persoonlijke 
toekomstplanning) die de sociale 
verbondenheid tussen mensen (opnieuw) 
activeren. 

Uitgangspunt van netwerkgroepen is 
namelijk het idee dat mensen beter af zijn 
met een netwerk rond zich, een achterban 
van familie, vrienden en kennissen die je 
kennen, die voor je opkomen, voor wie je 
ok bent zoals je bent, die er gewoon zijn 
zonder voorwaarden. Zeker op momenten 
dat je wegens ziekte, handicap, 

http://www.planvzw.be/


ouderdom, of andere oorzaken in slechte 
papieren raakt en beroep moet doen op 
professionele hulp. Want net op zo'n 
momenten is zo'n achterban essentieel. 
Het biedt namelijk de beste garanties dat 
je stem zal gehoord blijven, dat je 
controle blijft houden over je eigen leven 
en dat jouw wensen en dromen gekend 
zijn en zoveel als mogelijk gerealiseerd 
zullen worden. 

 
 

Kenniscentrum Sociale Cohesie 
Ouderen 

Provincie Oost-Vlaanderen richtte een 
Kenniscentrum Sociale Cohesie bij 
Ouderen op voor sociaal-culturele 
organisaties en lokale besturen. 

 
 

Telefooncirkel 
 
 

 
 
 

http://www.rodekruis.nl/paginas/
home.aspx  

Telefooncirkel (Nl), Telefoonster (B) 

De telefooncirkel zorgt ervoor dat mensen 
met beperkte mogelijkheden om 
contacten te onderhouden (vb. door 
ziekte) toch dagelijks gecontacteerd 
worden via de telefoon. Er zijn twee 
vormen: de contactcirkel en de stercirkel. 
De deelnemers aan de cirkel (een 
vrijwilliger en enkele leden van de 
doelgroep) spreken onderling af op welk 
tijdstip van de dag ze elkaar kort bellen 
om na te gaan of alles in orde is met de 
andere. Er worden ook afspraken gemaakt 
over wat bij afwezigheid, niet opnemen 
van de telefoon, sleuteladressen enz. 
Nadat elk lid kort is gecontacteerd om te 
zien of iedereen OK is, kan men opnieuw 
met elkaar contact nemen voor een 
uitgebreider sociaal gesprek of om samen 
activiteiten te doen.  (Rode Kruis 

http://www.rodekruis.nl/paginas/home.aspx
http://www.rodekruis.nl/paginas/home.aspx
http://www.rodekruis.nl/paginas/home.aspx


 

Huisbezoek Okra (aanbod zie Okra Zorg) 

 
 

www.kontaktbejaarden.be Kontaktbejaarden (huisbezoek door 
vrijwilligers) 

Bij een deel van de alleenwonende 
ouderen is er bijna nooit meer bezoek, in 
de ware zin van het woord. Bij anderen 
daarentegen lopen mensen in en uit. Toch 
kan ook bij deze groep een subjectieve 
beleving van eenzaamheid leven. Ook 
ouderen in een tehuis voelen zich vaak 
eenzaam.  

Een vaste vrijwilliger bezoekt regelmatig  
een vaste oudere . In dit huisbezoek staat 
menselijke ontmoeting centraal. 
Professionele hulp komt meestal in functie 
van een probleemsituatie van de oudere. 
De essentie of eigenheid van de kontakt-
vrijwilliger is dat hij aandacht kan geven 
voor de persoon van de oudere in zijn 
totaliteit. De vrijwilliger is eerder gericht 
op de persoon dan op het probleem.  
Door de regelmaat van het bezoek kan 
een vertrouwensrelatie opgebouwd 
worden en wordt iets aan de 
vereenzaming gedaan. 

 
 

50 plus net 
 

http://www.50plusnet.nl/index.cf
m?act=home.dynamisch 

 

Nederlandse sociale netwerksite voor 50 
plussers 

‘50plusnet’ is een gratis site die senioren 
de mogelijkheid biedt om hun sociale 
netwerk uit te breiden. Het doel is om 
senioren uit een (eventueel) isolement te 
halen en hun participatie te verhogen. Op 
de site kunnen senioren leeftijdsgenoten 

http://www.kontaktbejaarden.be/
http://www.50plusnet.nl/index.cfm?act=home.dynamisch
http://www.50plusnet.nl/index.cfm?act=home.dynamisch


ontmoeten met wie ze kunnen mailen en 
chatten om daarna, indien gewenst, 
samen of in clubverband activiteiten te 
ondernemen. (Nederlandse website) 

 
 

Seniorennet 
 

www.seniorennet.be  
 

Portaalsite voor Ouderen  

 
50Plusmatch 

 

http://www.50plusmatch.be/?osa
dcampaign=go&gclid=CNCbhOCn

xbgCFXIPtAoddVkAcQ 
 

 
50Plusmatch is één van de meest actieve 
datingsites, speciaal voor 50-plussers. 

 

 

Veel ouderenverenigingen organiseren 
allerhande activiteiten waarbij samenzijn 
centraal staat (museumbezoek, culturele 
avond, …) 

 
 

Kijk zeker ook eens op de website van de 
gemeente of stad: je vindt er vaak 
specifieke activiteiten voor senioren, 
seniorenverenigingen, socio-culturele 
verenigingen en sportverenigingen.  

 
 

www.vigez.be Winkeloefeningen 

Mensen bezoeken wekelijks of zelfs 
dagelijks een supermarkt. Aangezien dit 
een routineklus is, maakt men meestal 
geen tijd vrij om verpakkingen te lezen, 
producten te vergelijken, … Mensen zijn 
zich dan ook niet altijd bewust welke 
producten al dan niet gezond zijn. 

Het doel van een winkeloefening is dat de 

http://www.seniorennet.be/
http://www.50plusmatch.be/?osadcampaign=go&gclid=CNCbhOCnxbgCFXIPtAoddVkAcQ
http://www.50plusmatch.be/?osadcampaign=go&gclid=CNCbhOCnxbgCFXIPtAoddVkAcQ
http://www.50plusmatch.be/?osadcampaign=go&gclid=CNCbhOCnxbgCFXIPtAoddVkAcQ


deelnemers op een meer bewuste en 
gezonde manier aankopen gaan doen. 
Tijdens een winkeloefening leren de 
deelnemers hoe voedingsmiddelen kiezen 
voor het samenstellen van een gezonde 
(en toch budgetvriendelijke) maaltijd. Er 
wordt ook ervaring opgedaan i.v.m. het 
lezen en vergelijken van informatie op 
voedingsetiketten.  

Een winkeloefening bestaat uit een 
theoretisch en een praktisch gedeelte. 
Meestal wordt gestart met een korte 
theoretische voordracht met uitleg over de 
samenstelling van voedingsmiddelen. 
Daarna gidst de begeleider de groep langs 
de rekken van de supermarkt en kan de 
opgedane kennis omgezet worden in de 
praktijk. De begeleider kan de groep 
vragen om bepaalde producten te 
vergelijken qua samenstelling (vezels, 
vetten,…), informatie op het etiket op te 
zoeken (houdbaarheidsdatum, gewicht, 
prijs), enz. 

De vorming wordt gegeven door diëtisten. 

 

 

  



 

 
 

 
 
 

http://www.politeia.be/article.asp
x?a_id=LANGZU714L 

 

 

Lang zullen ze leven: Vrijwilligerswerk 
voor en door ouderen.  (Eva Hambach) 
 
De publicatie ‘Lang zullen ze leven – 
Vrijwilligerswerk voor en door ouderen’ 
vraagt aandacht voor de meerwaarde van 
ouderen, in de eerste plaats voor het 
vrijwilligerswerk, maar ook in de ruime 
maatschappelijke context. 
 
Een eerste invalshoek belicht de groep 
ouderen die zorg nodig heeft en daarvoor 
een beroep doet op gezins- en 
familieleden, mantelzorg, professionele 
hulp en/of vrijwilligers. Het gaat om de 
vermaatschappelijking van de zorg, de 
positie van het vrijwilligerswerk in functie 
tot zorg voor ouderen, de wisselwerking 
tussen de zogenaamde ‘informele’ zorg en 
het vrijwilligerswerk. 
 
We belichten ook de kracht van het 
zogenaamde ‘zilveren vrijwilligerswerk’: 
ouderen kunnen voor het vrijwilligerswerk 
heel wat betekenen, op voorwaarde dat 
rekening gehouden wordt met enkele 
typische kenmerken van oudere 
vrijwilligers. Er bestaan immers drempels 
die in de werking zijn ingebouwd en die 
ouderen afschrikken om een engagement 
op te nemen. 
 
Deze publicatie heeft tot doel te 
sensibiliseren, het debat aan te wakkeren, 
ervoor te zorgen dat het vrijwilligerswerk 
openstaat voor zo veel mogelijk mensen, 
ongeacht hun leeftijd, ongeacht hun 
socio-economische positie. 
Vrijwilligerswerk doet immers deugd, het 
versterkt de verbondenheid en de 

http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=LANGZU714L
http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=LANGZU714L


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

verstandhouding tussen mensen. Het is 
een hefboom om actief ouder worden in 
de praktijk om te zetten en om sociale 
isolatie tegen te gaan. 
 



SESSIE 6  

NOOIT TE OUD OM TE LEREN 

 

Velen van ons 

associëren ‘leren’ met 

de kindertijd. Maar het 

spreekwoord ‘nooit te 

oud om te leren’ 

bestaat niet voor niets. 

Onderzoek toont aan 

dat men zich beter 

voelt over zichzelf en 

de wereld om zich heen 

wanneer men nieuwe 

dingen blijft leren. 

Leren kan namelijk zelfvertrouwen geven, geeft een doel, en helpt om zich te 

verbinden met andere mensen. 

Als men nieuwe dingen in het leven wil leren, dan mag men ‘leren’ in de meest ruime 

zin interpreteren: van het klaarmaken van een nieuw gerecht tot het bezoeken van 

een tentoonstelling. 

Het doet goed om een doel na te streven, omdat dit een richting aan het leven geeft. 

Men heeft dan ook minder tijd om te piekeren of om zich zorgen te maken. Een doel 

hoeft niet iets heel groots te zijn. Het gaat erom dat het iets is dat men de moeite 

waard vindt om naar te streven.  

 

 



ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN 

 

 
 

www.uitinvlaanderen.be  

UiTinVlaanderen.be is een initiatief van de Vlaamse minister 
van Cultuur en werd ontwikkeld door CultuurNet 
Vlaanderen. Op UiTinVlaanderen.be kan je terecht voor de 
meest volledige cultuur- en vrijetijdsagenda voor 
Vlaanderen en Brussel. 
De site brengt een geïnteresseerd publiek rechtstreeks in 
contact met het brede cultuur- en UiTaanbod. Je kan er 
onder meer terecht voor cursussen en workshops rond 
diverse thema’s. 

 
 

www.wordwatjewil.be  
 

Hier vind je het gezamenlijke aanbod van de centra voor 
volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie, de 
hogescholen en universiteiten, de academies voor deeltijds 
kunstonderwijs, de opleidingscentra van de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), 
Syntra Vlaanderen en de organisaties van het sociaal-
cultureel volwassenenwerk 
 

 

 
 

www.syntra.be  
 

Het SYNTRA-netwerk bestaat uit 5 opleidingscentra met in 
totaal 23 SYNTRA-campussen. Er is dus altijd een SYNTRA-
campus bij jou in de buurt! 
Deze opleidingen zijn voornamelijk gericht naar 
ondernemers en/of werknemers. 
Toch kan iedereen hier terecht voor praktijkgerichte 
opleidingen.  
Van dameskleermaker tot somelier. Je kan er ook terecht 
voor persoonlijkheidstrainingen zoals werken aan een 
positief zelfbeeld, of persoonlijke groei en ontwikkeling. 
 

 

 
 
www.vormingplus.be 

 

Vorming plus centra zijn verspreid over Vlaanderen en 
Brussel en organiseren een waaier aan activiteiten die 
volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties 
bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren. 
Vorming plus wil iedereen de mogelijkheid bieden om 
blijvend bij te leren. De centra gebruiken een breed gamma 

http://www.uitinvlaanderen.be/
http://www.cultuurnetvlaanderen.be/
http://www.cultuurnetvlaanderen.be/
http://www.wordwatjewil.be/
http://www.syntra.be/
http://www.vormingplus.be/


aan werkvormen en brengen het plezier van het leren bij. 
Je kan er onder meer terecht voor opleidingen rond kunst, 
gezondheid, computerlessen en filosofie. 

 
 

www.ond.vlaanderen.
be/onderwijsaanbod/lij

st.asp?hs=vwo  
 

Hier vind je alle vestigingen van centra voor 
volwassenenonderwijs (CVO). 
 

 
www.cursusnet.be  Een website waar je cursussen en workshops over 

verschillende thema’s terug vindt in België  

 
 

www.wattedoen.be  Een website waar je per provincie kan zoeken naar 
workshops en cursussen over verschillende thema’s 

 
 

www.ond.vlaanderen.
be/onderwijsaanbod/lij

st.asp?hs=316  
 

Hier vind je alle vestigingsplaatsen voor deeltijds 
kunstonderwijs. 
Je kan er terecht voor opleidingen rond muziek, woord en 
beeldende kunsten. 
 

 

 
 

www.natuurpunt.be/nl
/natuurbehoud/educati

e/vormingsaanbod-
natuurpunt-

educatie_670.aspx#cu
rsus 

 

Natuurpunt biedt in verschillende regio’s opleidingen en 
lezingen omtrent fauna en flora in Vlaanderen 

 

 
 

 
Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel 
volwassenenwerk, ontwikkelde een  
activiteitenkalender www.prettiggeleerd.be. De kalender 
herbergt een bijzonder brede waaier van activiteiten: 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?hs=vwo
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?hs=vwo
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?hs=vwo
http://www.cursusnet.be/
http://www.wattedoen.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?hs=316
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?hs=316
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?hs=316
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http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/educatie/vormingsaanbod-natuurpunt-educatie_670.aspx#cursus
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/educatie/vormingsaanbod-natuurpunt-educatie_670.aspx#cursus
http://www.socius.be/
http://www.prettiggeleerd.be/


www.prettiggeleerd.be  
 

cursussen, lezingen, debatavonden, tentoonstellingen, 
uitstappen... 
 
Door dit rijke en gevarieerde palet op de meest 
gebruiksvriendelijke manier online aan te bieden, hoopt 
Socius de bezoekers aan de site te verleiden tot een 
boeiende kennismaking met sociaal-cultureel Vlaanderen. 
 

 

 
 
 

www.seniornetvlaanderen.
be 

 

Seniornet Vlaanderen is een vzw die in juni 2000 werd 
opgericht, in de vorm van een onafhankelijke vzw. Doel van 
deze vzw is senioren voorlichten, sensibiliseren, vormen én 
een stem geven inzake de digitale samenleving in het 
geheel en computer en internet in het bijzonder. 
  
Daartoe worden opgeleide vrijwilligers (Seniornet 
Animatoren) en een hele reeks van hulpmiddelen ingezet: 

 initiaties voor leden van seniorenorganisaties over PC 
en Internet 

 thuisopleiding voor senioren in het kader van 
gesponsorde acties 

 twinning of de samenwerking tussen kleinkinderen en 
grootouders bij het in kaart brengen van de 
leefomgeving van de basisschool. 

 meewerken aan de website 
 ontwikkelen van leermateriaal 

 
Tot de hulpmiddelen behoren: 

 deze website www.seniornetvlaanderen.be – met 
informatie en nieuws over seniorenkwesties in het 
algemeen en het organisatieleven in het bijzonder 

 en www.wordtvervolgd.be ter ondersteuning van het 
twinning-project 

 het forum op seniornetvlaanderen.be waar vragen van 
senioren over PC-problemen daadwerkelijk 
beantwoord worden 

 niet minder dan vijf Cd-roms voor zelfstandig leren of 
leren in cursusverband: Internet en Computer voor 
50-plus, Internet Praktisch, Excel in je vingers, Pixel 
Perfect (beeldbewerking), Pittig presenteren 

http://www.prettiggeleerd.be/
http://www.seniornetvlaanderen.be/
http://www.seniornetvlaanderen.be/
http://www.wordtvervolgd.be/


 

 

 

(powerpoint) 
 In 2002-2003 kreeg Seniornet van de overheid de 

opdracht om vooral aan voorlichting en sensibilisering 
te werken in het kader van het “Digitaal Platform 
Ouderen”.  

 
 

Per regio: 

Brasschaat: www.dakhuus.org 
Talen – informatica – creativiteit – persoonlijke vorming 

Gent en leuven: www.wisper.be 
Audiovisuele kunsten – beeldende kunsten- dans – 
literatuur – muziek – theater 
 
Gent: www.kunsthartonline.be 
Kunst(h)art vzw is een Gents open en vrij groepsatelier voor 
beeldende kunst met 3 artistieke afdelingen: keramiek, 
grafiek en schilderen. 
Iedereen is in deze ateliers welkom! 
Voorkennis of opleiding is niet nodig om bij ons aan de slag 
te kunnen. 
 
Heist-op-den-berg: www.cursuscentrum.be 
Computercursussen - creatieve cursussen - 
feelgoodcursussen - fotografie en beeldbewerking - 
kookcursussen - taalcursussen - … 
 

 
 

Blijvend leren 

 
 Elder Hostel (leeravontuur voor 55+) 
 Memory training & Brain jogging (EURAG) 
 Met succes ouder worden 

www.succesvolouderworden.nl, Nederlands 
Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie 

 Crosstalk (verhalen leren vertellen op de radio, …) 
 

http://www.dakhuus.org/
http://www.wisper.be/
http://www.kunsthartonline.be/
http://www.cursuscentrum.be/

