‘Cultuur verbindt!’ tijdens de Ouderenweek 2017

Tussen 20 en 26 november 2017 is er opnieuw de Ouderenweek. Dit jaar moedigt de Vlaamse Ouderenraad
ouderenverenigingen, lokale ouderenraden en organisaties aan om initiatieven te nemen die mensen verbinden.

Oproep: ‘Bijt in je vrije tijd’ in de Brusselse rand
Bijt in je vrije tijd wil mensen die Nederlands leren in de Vlaamse Rand rond Brussel laten
kennismaken met activiteiten van Nederlandstalige verenigingen, diensten en organisaties.
Ook de activiteiten van ouderenverenigingen zijn een ideale oefenkans voor wie ook
buiten de klas Nederlands wil oefenen. Daarom doet vzw ‘de Rand’ een oproep naar
activiteiten van ouderenverenigingen. Deze vzw geeft praktische tips over hoe
verenigingen op een duidelijke manier in het Nederlands kunnen communiceren.

Openlesmoment ‘holebi ouderen in Vlaanderen’: 31 maart 2017

Oudere holebi’s zijn weinig zichtbaar. Toch vormen ze in België een groep van ruim 200 000 mensen. Welke behoeften
hebben zij? Wat speelt er bij hen? We weten er nog onvoldoende over… Daarom organiseert de BanaBa Ouderencoaching
van de Thomas More hogesschool in Geel een openlesmoment.

Erfgoedddag 2017 – ‘Zorg’: 23 april 2017

Op zondag 23 april bundelt de cultureel-erfgoedsector (musea, archieven,
erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, vrijwilligersorganisaties) de krachten met de brede
zorgsector (OCMW’s, ziekenhuizen, woonzorgcentra, opvanghuizen, enz.) in heel
Vlaanderen en Brussel. Want die dag is het opnieuw Erfgoeddag, met Zorg als thema. Het
publiek heeft de keuze uit 800 gratis activiteiten, gespreid over 276 gemeenten.

Studiedag ‘Senioren, veilig mobiel’: 27 april 2017
Volgens de Studiedienst van de Vlaamse Regering zal het aantal 65-plussers de volgende
tien jaar toenemen in alle Vlaamse steden en gemeenten. Sterker nog, in 50 gemeenten zal
deze stijging zelfs meer dan 30 procent bedragen. Dringend tijd dus om op zoek te gaan
naar geschikte mobiliteitsoplossingen voor ouderen die meer zelfstandigheid en een hogere
levenskwaliteit garanderen.

Week van de amateurkunsten: 28 april tot 7 mei 2017

De Week van de Amateurkunsten is een kunstweek voor en door iedereen die
gepassioneerd is door kunst in de vrije tijd. Ze zet overal in Vlaanderen en
Brussel de pracht van amateurkunst in de kijker. Dit jaar geven acteurs,
fotografen, schilders, muzikanten, tekenaars, performers, schrijvers, zangers,
filmmakers en dansers het beste van zichzelf rond het centrale thema ‘The
Making of’.

Studiedag BelRAI in de ouderenzorg: 12 mei 2017

De Vlaamse overheid wil met de uitrol van de Vlaamse Sociale Bescherming inzetten op
een uniek inschalingsinstrument, de BelRai screener. De Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten (VVSG) zoomt tijdens een studiedag in op het meetinstrument vanuit het
oogpunt van de wetenschap, het beleid en de praktijk.

FedOS organiseert eerste intergenerationeel kunst- en verhalenfestival: 14 mei 2017

Dit festival is het eindproduct van het project ‘OP nieuwe BENEN’ van FedOS vzw in samenwerking met ‘The Courage to
Grow Old’. In 2015 en 2016 werden allerlei verhalen gesprokkeld bij jong en oud via pop-up verhalencafés. Deze verhalen
werden gebundeld en dienden als basis voor 10 mini-producties. Beleef de creatieve energie van verschillende generaties
samen op een podium. Een namiddagfestival van ouderen en jongeren vol van verhalen, humor en diversiteit in muziek,
dans, beeldende kunst en theater dat een nieuw licht werpt op leeftijd!

Workshops Liever Actiever: 16 of 22 mei 2017
Hoe zorg je er voor dat een initiatief ter promotie van beweging bij ouderen succesvol is?
Met welke drempels en succesfactoren hou je best rekening? Het Vlaams Instituut voor
Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (VIGEZ) organiseert praktijkgerichte
workshops gebaseerd op de inspiratiebrochure ‘Liever Actiever’.
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