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Deze brochure is voor iedereen die de verbinding tussen 
mensen in de kijker wil zetten tijdens Ouderenweek 2017, van 
20 en 26 november. Ontdek zelf hoe je verbindende initiatieven 
kan opzetten! De Vlaamse Ouderenraad neemt je mee op route 
langs informatie, tips en inspirerende voorbeelden. 

Iedereen moet de kans krijgen om zich als mens te ontplooien. 
Cultuur kan daarbij een belangrijke rol spelen. Daarom is 
het nodig om de drempels die ouderen ervaren om aan 
cultuur te participeren te kennen, weg te nemen en een sterk 
cultuurbeleid te ontwikkelen. De Vlaamse Ouderenraad gaf 
tijdens de Ouderenweekcampagne van 2016 concrete tips aan 
het culturele veld en stimulansen aan lokale ouderenraden en 
ouderenverenigingen om hier op in te zetten. 

In 2017 wil de Vlaamse Ouderenraad cultuurparticipatie nog 
verder uitdiepen. We grijpen het thema opnieuw aan en kijken 
naar de kracht die cultuur heeft om mensen te verbinden. Want 
ook al roepen maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing 
en verkleuring onzekerheid op, toch bieden ze heel wat kansen 
om aan de slag te gaan met de diversiteit in onze samenleving. 
Er beweegt namelijk heel wat op dat vlak en ook ouderen 
spelen hierin een actieve rol. Ouderenverenigingen, lokale 
ouderenraden en andere organisaties nemen initiatieven 
om verschillende generaties en culturen te bereiken en te 
betrekken. 

‘Cultuur verbindt!’ 
tijdens Ouderenweek 2017 



Cultuur is de manier waarop mensen leven en in het leven staan. 
Het gaat om een waaier van gewoontes, tradities, ervaringen, 
kennis, opvattingen, normen en waarden die mensen hanteren. 
Deze kunnen verschillen van persoon tot persoon. 

Culturele activiteiten zijn een middel om met elkaar in contact 
te komen, elkaar beter te leren kennen en om een duurzame 
relatie op te bouwen. Het is een verbindende factor. Door met 
elkaar te spreken, door naar andere opvattingen te luisteren 
en door open te staan voor zaken die je nog niet kent, worden 
overeenkomsten zichtbaar, kan er een vertrouwensband 
groeien en kan een samenleving ontstaan waarin we ons 
allemaal ‘thuis’ voelen.  
 
Dit thema past bovendien binnen de domeinen 
‘maatschappelijke participatie’, ‘sociaal-culturele participatie’ 
en ‘respect en sociale inclusie’ van het concept van de 
leeftijdsvriendelijke gemeente. 

We wensen je een boeiende Ouderenweek 2017!

Vlaamse Ouderenraad



Uiteraard zijn er heel wat vormen van diversiteit. Met ‘Cultuur 
verbindt!’ focussen we dit jaar op twee belangrijke uitdagingen: 
interculturaliteit en intergenerationaliteit. Onze samenleving 
veroudert en verkleurt. Dat is niets nieuws. Er worden reeds 
jaar en dag geslaagde initiatieven genomen om verschillende 
generaties en verschillende culturen met elkaar te verbinden. 

Maar wat verstaan we nu precies onder 
interculturaliteit en intergenerationaliteit? 

Interculturaliteit

Veel mensen die naar België zijn gekomen, hadden niet het plan 
om voor altijd te blijven. Dat is anders gelopen. Velen worden 
hier oud, waardoor de groep ouderen steeds meer verkleurt. 
Dat zorgt voor een culturele diversiteit in de nabije omgeving.

We komen met verschillende culturen in contact, maar vaak zijn 
deze contacten vluchtig. We komen elkaar tegen op staat, op de 
tram, in de winkel, maar in een interculturele samenleving gaan 
verschillende culturen op zoek naar verbindingen, vertrekkend 
vanuit respect voor elkaar en interesse in elkaars leefwereld. 
Interculturaliteit is gebaseerd op het geloof in de verrijking van 
de samenleving door ontmoetingen. Er worden bruggen naar 
elkaar geslagen.

Vergrijzing en verkleuring





Intergenerationaliteit  

De groep ouderen wordt steeds groter en wordt op een steeds 
gezondere manier ouder. Toch leven verschillende generaties 
vaak ‘naast’ elkaar in plaats van ‘met elkaar’. 

Het begrip ‘generatie’ duidt op een deel van de bevolking dat 
herkenbaar is aan eigenschappen die te maken hebben met 
de omstandigheden die heersten in de tijd dat zij opgroeiden. 
Het begrip vertrekt dus vanuit de idee dat groepen mensen 
verschillen en een andere achtergrond hebben.

Intergenerationaliteit betekent dat je je bewust bent van de 
waarden en normen die elke generatie met zich meedraagt en 
die een weerslag hebben op het verdere leven. Je ervaart de 
verschillen als interessant en overbrugbaar.

Verbinding tussen interculturaliteit en 
intergenerationaliteit

Er zijn heel wat raakvlakken tussen intercultureel en 
intergenerationeel werken. De basis van beiden is immers dat 
er gestart wordt vanuit de verschillen die een meerwaarde 
kunnen bieden, als ze verbonden worden met elkaar. 



Maar waarom zijn verbindende initiatieven 
zo nuttig? 

Initiatieven die verbindend werken, kunnen heel wat positieve 
effecten als gevolg hebben. Zowel de deelnemers als de 
initiatiefnemers ervaren een meerwaarde:

>>  Je leert nieuwe mensen kennen
>>  Onprettige gevoelens over elkaar nemen af
>>  Het geeft de kans tot levenslang leren
>>  Het gemeenschapsgevoel wordt versterkt
>> Het geeft de kans kennis en ervaringen te delen met   
 elkaar
>>  Gezondheid en welzijn gaan er op vooruit
>>  Het geeft de mogelijkheid om op een prettige manier  
 ouder te worden, om fijne momenten te beleven   
 samen met anderen 
>>  De initiatiefnemers bereiken een breder publiek
>>  Samen dragen jullie bij aan een 
 aangename leeftijdsvriendelijke gemeente 
 
Het loont dus zeker de moeite om de Ouderenweek 2017 aan 
te grijpen als kans! Probeer iets uit en ontdek wat voor jouw 
organisatie werkt.

Positieve effecten als gevolg





Ouderen beschikken over competenties die maatschappelijke 
erkenning verdienen. Zij zijn kritische burgers die actief zaken 
ondernemen en zich verenigen. Ervaring en kennis geven zij 
graag door. Het opnemen van deze actieve rol biedt heel wat 
mogelijkheden binnen de Ouderenweek 2017.

Maar hoe kunnen ouderen een actieve rol 
opnemen in dit verhaal? 

In het verenigingsleven organiseren ouderen tal van activiteiten, 
leggen ze sociale contacten en voorzien ze vorming en 
informatie. Ouderenverenigingen spelen in op de competenties 
van ouderen en versterken deze, waardoor ze een belangrijke 
rol kunnen opnemen in dit verbindende verhaal. 

Lokale ouderenraden kunnen wegen op het gemeentebeleid. 
Ook zij hebben de mogelijkheid om verbinding met andere 
generaties en culturen op de agenda te plaatsen.

Kijk daarnaast ook eens over het muurtje in andere sectoren 
zoals ‘welzijn’, ‘cultuur’ en ‘sport’, die je misschien minder goed 
kent.

Via de brochures van de Ouderenweek 2017 reikt de Vlaamse 
Ouderenraad inspirerende voorbeelden en instrumenten aan 
die je een duwtje in de rug kunnen geven. 



Een actieve rol voor ouderen



Zoek vertrekpunten in je omgeving

Maar hoe begin je nu aan zo’n verbindend 
initiatief?

Belangrijk is om een goed startpunt te vinden dat de richting 
van je initiatief bepaalt. begin met het uitwerken van je 
Ouderenweekinitiatief door te bepalen van waaruit je wilt 
vertrekken en welke route je uitstippelt op weg naar verbinding 
tussen verschillende culturen en/of generaties.  

Denk daarbij aan:

>> Zowel georganiseerde activiteiten als informele 
 momenten en kleine ontmoetingen op een pleintje in 
 de buurt, de wachtrij bij de bakker, op de tram, in de 
 bibliotheek, …
>> Financiële, fysieke, psychische, informatieve of sociale 
 drempels
>> Partners die je kan betrekken: jongerenorganisaties, 
 armoedeverenigingen, culturele organisaties, 
 verenigingen van mensen met een andere etnische 
 achtergrond, cultuurraden en jeugdraden, ... Weet je 
 niet goed tot wie je je moet richten? De diensten die 
 zich in je gemeente bezig houden met Jeugd, Armoede, 
 Welzijn, Diversiteit of het OCMW zijn alvast goede 
 vertrekpunten.





Maak een lijst van 
zaken die je  

opvallen, waar  
je mogelijkheden in 

ziet om eerste  
contacten te leggen

Maak een lijst van
zaken die je kan 

versterken, 
verduurzamen

Ik ken 
plaatsen 

momenten
ontmoetingen

organisaties

Ik ken geen
plaatsen 

momenten
ontmoetingen

organisaties

Ken je verbindende initiatieven tussen verschillende 
generaties en/of culturen in je omgeving?

JA NEE



Maar hoe doen we dat? 

Hoe zorgen we ervoor dat verschillende 
generaties en culturen elkaar kunnen 
ontmoeten? 

Hoe zorgen we ervoor dat cultuur 
verbindt?

Vanaf welk punt je ook start, welke richting je ook uitgaat en 
wat de thema’s interculturaliteit en intergenerationaliteit ook 
bij je oproepen, een ding is zeker: de Ouderenweek 2017 biedt 
ontelbare mogelijkheden en kansen om aan de slag te gaan. 
Dat kunnen kleinschalige activiteiten zijn of grote campagnes 
en evenementen. 

De Vlaamse Ouderenraad ging voor jou op zoek naar 
verbindende voorbeelden die inspiratie bieden om zelf te 
experimenteren met initiatieven rond interculturaliteit, 
intergenerationaliteit of beide. We geven per voorbeeld ook 
meteen enkele tips en sterktes mee. Gebruik deze om het 
denkproces alvast in gang te zetten.







Inspiratievoorbeelden



Inspiratievoorbeelden



OP nieuwe BENEN met FedOS

De koepelorganisatie voor ouderenverenigingen FedOS 
ontwikkelde in het voorjaar van 2015 het idee om een 
intergenerationeel kunst- en verhalenproject op te zetten. Het 
uitgangspunt was: "Iedereen heeft een (levens)verhaal en elk 
verhaal, hoe klein ook, heeft betekenis." Met het project wilde 
FedOS verschillende generaties op een respectvolle manier 
verbinden om van elkaar te leren en tevens de beeldvorming 
van de verschillende generaties op een positieve manier te 
beïnvloeden.

Om de verhalen te verzamelen organiseerde FedOS pop-up 
verhalencafé's in Vlaamse en Brusselse gemeenschapscentra. 
Jong en oud vertelden tal van mooie en ontroerende verhalen 
die resulteerden in een OP nieuwe BENEN-verhalenbundel. 
Dat boek wordt gebruikt als uitgangspunt voor tal van 
intergenerationele kunstcreaties. Deze worden voorgesteld 
op het intergenerationeel kunst- en verhalenfestival op 14 mei 
2017 in Bozar. 

Tips
- Vertrek vanuit de idee dat iedereen een (levens)verhaal 

heeft dat kan inspireren
- Grijp de nieuwsgierigheid van deelnemers naar elkaar aan 

als startpunt
- Zie het onderwijs als een interessante partner 
- Hou vanaf het begin een duidelijk einddoel voor ogen
- Ga verder dan een vluchtig contact, leg een traject af 

Sterktes
- Er ontstaat een wederzijds respect tussen de deelnemers
- Deelnemers leren elkaar beter kennen en leren van elkaar

Meer informatie: http://opnieuwebenen.blogspot.be



S-Plus ontwikkelt het Levensloopspel 

Ouderenvereniging S-Plus ontwikkelde het levensloopspel: een 
ganzenbordspel met vragen over cultuur, maatschappij, zorg, 
relaties, opvoeding, ... Het spel wordt gespeeld met bewoners 
van een woonzorgcentrum en  bezoekers. De deelnemers leren 
elkaar beter kennen aan de hand van de verschillende thema’s. 
Er zijn twee vragenpakketten beschikbaar: eentje dat zich richt 
naar verschillende generaties en eentje naar verschillende 
culturen. 

Tips
- Grijp de nieuwsgierigheid van deelnemers naar elkaar aan 

als startpunt
- Maak gebruik van bestaande platformen, organisaties, 

ruimtes, samenwerkingsverbanden, …

Sterktes
- Op een laagdrempelige manier wordt er een eerste 

contact gelegd tussen de deelnemers 
- Er ontstaat een wederzijds respect tussen de deelnemers

Meer informatie: www.bondmoyson.be/ovl/educatief-
materiaal/aanbod-scholen/Pages/Levensloopspel-S-plus.aspx 



Een intergenerationeel kookboek in 
Merelbeke

In een intergenerationeel kookproject van JOKA, een  
organisatie die jongerenkampen organiseert in zorg-
voorzieningen, maakten jong en oud samen gerechten van 
vroeger. Ze gebruiken daarbij kookmateriaal van toen en bij 
het opdienen hoorde ook servies van vroeger. In een latere 
fase kregen de gerechten een hedendaagse interpretatie. Aan 
het einde van het traject stelde de deelnemers een kookboek 
samen die beide versies combineerde. 

Tips
- Grijp erfgoed aan als startpunt: vertrek vanuit gewoontes, 

verhalen en gebruiken van mensen 
- Grijp de nieuwsgierigheid van deelnemers naar elkaar aan 

als startpunt
- Geef een hedendaagse interpretatie aan zaken van 

vroeger, creëer een overgang tussen vroeger en nu
- Hou vanaf het begin een duidelijk einddoel voor ogen
- Ga verder dan een vluchtig contact, leg samen een traject 

af 

Sterktes
- Er ontstaat een wederzijds respect tussen de deelnemers
- Deelnemers leren elkaar beter kennen en leren van elkaar
- Er kunnen herinneringen over vroeger opgehaald worden

Meer informatie: 
www.jokaweb.be/activiteiten/intergenerationeel-project  





Ouderen geven bijles aan gevluchte 
kinderen in Puurs

Heel wat gemeenten organiseren bijles voor gevluchte  
kinderen, zodat ze kunnen aansluiten bij het reguliere 
onderwijs. Vaak engageren ook ouderen zich om de kinderen 
te helpen. 

Tips
- Vertrek vanuit een vraag of nood
- Zet de kennis en expertise van mensen in

Sterktes
- De integratie van een bepaalde groep kan vlotter verlopen
- Deelnemers kunnen zichzelf ontplooien en scherpen hun 

sociale vaardigheden aan 
- Op een laagdrempelige manier wordt er contact gelegd 

tussen verschillende groepen
- Er wordt een maatschappelijk engagement aangegaan 

door de deelnemers
- Deelnemers halen voldoening uit een proces dat zichtbaar 

vooruit gaat





Bijt in je vrije tijd in Vlaams-Brabant

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 buiten de klas Nederlands wil oefenen. 

Vzw de Rand doet een oproep naar activiteiten van 
ouderenverenigingen die opengesteld worden voor cursisten  
Nederlands Tweede Taal (NT2). Verenigingen die zich 
aansluiten, krijgen praktische tips over hoe ze op een duidelijke 
manier in het Nederlands kunnen communiceren.

Tips
- Maak gebruik van bestaande platformen, organisaties, 

ruimtes, samenwerkingsverbanden, …
- Zie het onderwijs als een interessante partner 

Sterktes
- Er ontstaat een wederzijds respect tussen de deelnemers
- Deelnemers leren elkaar beter kennen en leren van elkaar
- Het verenigingsleven wordt meer bekend gemaakt 

Meer informatie: www.derand.be/nl/taalpromotie/bijt 



Herinneringsproject in Vorst

In 2009 sloegen een woonzorgcentrum uit Vorst, het atheneum 
van Oudergem en de projectvereniging Entr’Ages de handen 
in elkaar. De jongeren interviewden oudere Brusselaars over 
hun jeugd en hun opvattingen over de jeugd van vandaag. 
De resultaten van die interviews werden verwerkt in een 
theaterstuk, gebracht door enkele ouderen in kwestie en een 
klas van het atheneum. 

Tips
- Vertrek vanuit een gemeenschappelijke noemer: iedereen 

is jong (geweest) en heeft hier een bepaalde opvatting 
over

- Grijp erfgoed aan als startpunt: vertrek vanuit gewoontes, 
verhalen en gebruiken van mensen 

- Grijp de nieuwsgierigheid van deelnemers naar elkaar aan 
als startpunt

- Hou vanaf het begin een duidelijk einddoel voor ogen
- Ga verder dan een vluchtig contact, leg een traject af 

Sterktes
- Er ontstaat een wederzijds respect tussen de deelnemers
- Deelnemers leren elkaar beter kennen en leren van elkaar
- Er kunnen herinneringen over vroeger opgehaald worden

 



Digitaal met elkaar communiceren in Lennik

De lokale ouderenraad van Lennik organiseert een cursus  
smartphone en SMS. Ouderen kunnen deelnemen samen met 
hun kleinkinderen. In de cursus oefenen ze hoe ze met elkaar 
kunnen communiceren via de smartphone.

Tips
- Vertrek vanuit een vraag of nood
- Zet de kennis en expertise van mensen in
- Zet in op bestaande banden zoals grootouders en 

kleinkinderen

Sterktes
- Er ontstaat een wederzijds respect tussen de deelnemers
- Deelnemers leren elkaar beter kennen en leren van elkaar
- Deelnemers halen voldoening uit een proces dat zichtbaar 

vooruit gaat
- Deelnemers kunnen zichzelf ontplooien en scherpen hun 

sociale vaardigheden aan 

Meer informatie: Filip Van Ginderdeuren – schepen,
filip.vanginderdeuren@lennik.be 





De rusthuisklas in Vinkt

In 2013 kreeg het zesde leerjaar van Basisschool Vinkt door 
werken in de school tijdelijk onderdak in woonzorgcentrum 
Sint Franciscus in Vinkt. Dat was zowel voor de school als 
voor het woonzorgcentrum een erg fijne ervaring, waardoor 
deze tijdelijke klas een permanente rusthuisklas is sinds 
schooljaar 2014-2015. De leerlingen organiseren doorheen 
het schooljaar tal van activiteiten in samenwerking met het 
ergo-kine-animatieteam. Bewoners worden persoonlijk uitge-
nodigd door de leerlingen en kunnen telkens vrijblijvend 
deelnemen. Dat gaat van het meevolgen van lessen tot het 
beluisteren of voorbereiden van spreekbeurten en samen 
surfen op het internet, … Ook maken ze samen uitstappen en 
steken de leerlingen een handje toe op activiteiten zoals de 
nieuwjaarsreceptie. 

Tips
- Maak gebruik van bestaande platformen, organisaties, 

ruimtes, samenwerkingsverbanden, …
- Zie het onderwijs als een interessante partner 
- Zet deelnemers in als actieve betrokkenen, mede-

eigenaars
- Ga verder dan een vluchtig contact, leg een traject af 

Sterktes
- Deelnemers kunnen zichzelf ontplooien en scherpen hun 

sociale vaardigheden aan 
- Deelnemers leren elkaar beter kennen en leren van elkaar
- Er ontstaat een wederzijds respect tussen de deelnemers

Meer informatie: www.onsonderwijs.be/news/128 



Inleefdag in Kortenaken

In Kortenaken wordt elk jaar een inleefdag georganiseerd 
waar jongeren worden teruggeflitst naar de leefwereld van de 
ouderen en omgekeerd. Dat kan gaan over spel, sport, koken, 
hobby's, … Ze leren elkaar iets aan zoals zij het kennen. 

Tips
- Grijp erfgoed aan als startpunt: vertrek vanuit gewoontes, 

verhalen en gebruiken van mensen 
- Grijp de nieuwsgierigheid van deelnemers naar elkaar aan 

als startpunt
- Geef een hedendaagse interpretatie aan zaken van 

vroeger, creëer een overgang tussen vroeger en nu
- Zet de kennis en expertise van mensen in

Sterktes
- Er ontstaat een wederzijds respect tussen de deelnemers
- Deelnemers leren elkaar beter kennen en leren van elkaar
- Er kunnen herinneringen over vroeger opgehaald worden
- Deelnemers scherpen hun sociale vaardigheden aan 

Meer informatie: Tina Luyckx – OCMW Kortenaken,
tina.luyckx@ocmw-kortenaken.be 

 



Showroom ZB: passies uit de buurt

In 2007 daagde kunstenaar Jacques Charlier alle buurtbewoners 
van de stationsbuurt in Zeebrugge (met onder meer een sociale 
woonwijk) uit om hun huisgevel om te vormen tot een etalage 
met passies. Via verschillende programma's op maat van de 
buurt ontstond een dialoog. Buurtbewoners organiseerden 
workshops rond hun favoriete hobby (breien, soep maken, 
…). Ook werd er een vriendenboek gemaakt waarin elke 
buurtbewoner iets over zichzelf noteerde. 

Showroom ZB resulteerde in 130 huisgevels met lichtkasten 
met foto’s. Voorbijgangers kregen op die manier een beeld 
van wat er achter de gevels schuil gaat. Er werden heel wat 
partners betrokken bij het project, zoals het stedelijk buurtwerk 
Zeebrugge, musea Brugge, lokale verenigingen en het landelijk 
expertisecentrum voor actieve cultureel-erfgoedparticipatie 
Tapis Plein vzw.

Tips
- Vertrek vanuit vluchtige ontmoetingen die reeds bestaan, 

benut de aanwezige diversiteit in de buurt
- Maak gebruik van interesses van de deelnemers
- Hou vanaf het begin een duidelijk einddoel voor ogen
- Ga na welke potentiële partners je kan betrekken 
- Ga verder dan een vluchtig contact, leg een traject af 
- Heb aandacht voor kleine, sociale processen

Sterktes
- Er is de mogelijkheid om als deelnemer je passies te tonen 
- Deelnemers kunnen zichzelf ontplooien 
- Deelnemers leren elkaar beter kennen en leren van elkaar
- De buurt en het verenigingsleven worden meer bekend 

gemaakt 

Meer informatie: 
www.tapisplein.be/nl/archief/projecten/detail/showroom-zb 



Stippel je route richting 
Ouderenweek 2017 uit!

Welke van deze voorbeelden bieden inspiratie voor jouw 
vereniging, lokale ouderenraad of organisatie? Waar zie jij 
mogelijkheden? Leg de eerste contacten met potentiële 
partners en bekijk samen welke route jullie kunnen uitstippelen, 
richting Ouderenweek 2017. 

Instrumenten 

Naast de inspirerende voorbeelden in deze brochure, ontwikkelt 
de Vlaamse Ouderenraad ook concrete instrumenten die 
kunnen helpen om de ideeën die nu ontstaan, vorm te geven. 
Ontdek de instrumenten in de volgende brochure van de 
Ouderenweek 2017, die je vindt bij Actueel van juli 2017 of op 
de website van de Vlaamse Ouderenraad. Zo kan je tussen 20 
en 26 november 2017 uitpakken met een straf initiatief! 

Vliegende Reporter 

De Vlaamse Ouderenraad is erg benieuwd. Laat via een mailtje 
aan veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be weten wat je 
organiseert. Wie weet komt onze Vliegende Reporter wel bij je 
langs tijdens de Ouderenweek en maakt hij een mini-reportage 
van jouw initiatief. 



De Vlaamse Ouderenraad is het advies- en inspraakorgaan van 
ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform 
van diverse organisaties van en voor ouderen. We streven naar 
een sterk ouderenbeleid in Vlaanderen, over verschillende 
sectoren heen! 

Via een driemaandelijks informatieblad, een website, een 
elektronische nieuwsbrief, sociale media en studiedagen 
informeert en sensibiliseert de Vlaamse Ouderenraad. 

De Vlaamse Ouderenraad zet elk jaar een 
Ouderenweekcampagne op over thema’s die ouderen na aan 
het hart liggen zoals mobiliteit, cultuurparticipatie, gezondheid 
en zorg, wonen, … 

Vlaamse Ouderenraad



Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief en volg de facebookpagina om 
op de hoogte te blijven.

Je kan je ook abonneren op het driemaandelijks informatieblad 
Actueel.

Alle informatie over de Ouderenweek van 2017 of vorige edities, 
kan je ook digitaal raadplegen op de website van de Vlaamse 
Ouderenraad.

www.vlaamse-ouderenraad.be
info@vlaamse-ouderenraad.be

02 209 34 52
www.facebook.com/ouderenweek
www.twitter.com/vl_ouderenraad



Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Ouderenraad vzw in het 
kader van de Ouderenweekcampagne 2017.
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