
Opendeur Huis van Troost 
Huis van Troost is een open huis waar mensen kunnen binnenstappen, er tot rust kunnen komen, 
een babbel doen, bezinnen, ... . 
Voor hen op weg in een leven en op een punt gekomen waar verdriet het stappen zwaarder en de 
weg moeilijker begaanbaar maakt, willen wij een rustpunt zijn en ontmoeting bieden.  
Je kan kennis maken met de werking van het Huis van Troost en er genieten van de stilte en rust. 

Wanneer? op zaterdag 10 oktober doorlopend van 10u00 tot 16u00 
Waar? Huis van Troost, Sint-Magrietstraat 11, 9000 Gent 

 
Geestelijk gezond ouder worden 
Een inleefstand waarbij we proberen duidelijk te maken wat de uitdagingen zijn voor ouderen om 
geestelijk gezond ouder te worden en de antwoorden daarop vanuit OCMW Gent Ouderenzorg. 
Daarnaast is er de mogelijkheid daarover in gesprek te gaan met onze psycholoog, Els Aerssens. 

Wanneer? op zaterdag 10 oktober van 9u30 tot 10u00 en/of van 11u00 tot 12u00.  
Waar? Cultuurkapel, Meelstraat 41, 9000 Gent 

 
Geluk op grootmoederswijze 
‘Geluk op Grootmoeders wijze’ speelt zich af in een cafeetje. Een groepje bevriende senioren houdt 
er wekelijks hun bijeenkomst. Ook deze week…  
Op een ludieke manier komt het thema geestelijke gezondheid aan bod. Hoe blijf jij ‘Fit in je hoofd’? 
Dit toneel door en voor senioren gaat over de 10 tips van ‘Fit in je hoofd’. Ervaar zelf welke tips 
bruikbaar zijn voor jou! Nadien bieden we een drankje aan. 

Wanneer? op zaterdag 10 oktober 2015 van 10u00 tot 11u00, onthaal vanaf 9u30 
Waar? Cultuurkapel, Meelstraat 41, 9000 Gent 

 
Groeien in ouder worden 
Wij geven in ons centrum voor geestelijke gezondheidszorg een groepssessie voor 60 plussers. Op 10 
oktober kan u een demonstratie van enkele oefeningen meevolgen die ook aan bod komen in onze 
therapiegroep.  

Wanneer? op zaterdag 10 oktober 2015 van 13u00 tot 14u00 of van 14u30 tot 15u30 
Waar? CGG Eclips Ouderenzorg, Bernard Spaelaan 141, 9000 Gent 

 
Geestig gezond ouder worden  
Geestig gezond ouder worden" is een vorming gegeven door Els Aerssens, klinisch psycholoog 
Ouderenzorg van het OCMW Gent. In plaats van depressieve gevoelens en slaapproblemen te lijf te 
gaan met medicatie, kunt u rekening houden met enkele belangrijke richtlijnen. U leert een aantal 
trucjes om sombere buien te bestrijden.  

Wanneer? op dinsdag 13 oktober van 14u30 tot 16u30 
Waar? Lokaal Dienstencentrum De Boei, Vaartstraat 2, 9000 Gent 

 
 


