
Huis van Alijn op bezoek in woonzorgcentrum
De Liberteyt

Samen met de start van de Meikermis opent in woonzorgcentrum De Liberteyt de

expo KERMIS, op vrijdag 4 mei 2018 in de namiddag. De expo kadert in HUIS

VAN ALIJN OP BEZOEK. Dit project is een samenwerking tussen het Huis van

Alijn en OCMW Gent.

Erfgoed en zorg hand in hand

Voor woonzorgcentra is het een uitdaging om impact te creëren op het welzijn en de gezondheid

van de bewoners. Hierbij zoeken ze hoe persoonlijke levensverhalen en herinneringen van

bewoners kunnen worden ingezet. Dit verbindt woonzorgcentra en het Huis van Alijn, het

museum van het dagelijks leven. Het museum treedt buiten de muren en ontwikkelt een

veelzijdig programma op maat van de woonzorgcentra: een tentoonstelling, een aanbod aan

activiteiten en advies en tips voor zorgmedewerkers rond het bewust ophalen van

herinneringen, in samenspraak met de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool Gent.



Nadat in 2016 de eerste editie HUIS VAN ALIJN OP BEZOEK - DE ZESDAAGSE een groot

succes was, volgt op 4 mei 2018 de start van de 2de editie KERMIS.

'Het Huis van Alijn zet opnieuw zijn expertise in rond het bewust ophalen van
gedachten om de bewoners van woonzorgcentra via de museumcollectie te
helpen herinneren. Een tentoonstelling en programma op verplaatsing biedt
bovendien de kans aan de bewoners om te blijven genieten van cultuur.'
— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Kermissfeer

HUIS VAN ALIJN OP BEZOEK focust niet alleen op de bewoners, maar evenzeer op de plek en

betekenis van het woonzorgcentrum in de buurt. In samenspraak met De Liberteyt werd

gekozen voor het thema kermis. De Meikermis in Wondelgem is voor de bewoners een geliefde

jaarlijkse traditie en het ideale moment om de deuren open te zetten en de hele buurt te

betrekken.



'Onze woonzorgcentra zijn open huizen die samen met scholen, verenigingen
en buurtbewoners activiteiten, projecten en evenementen organiseren. Zo
stelde De Liberteyt zijn cafetaria al open voor de traditionele
seniorennamiddag tijdens de Meikermis.'
— Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid

Kop-van-jut met Ismaïl Abdoul

Het Huis van Alijn en De Liberteyt zijn ervan overtuigd dat de expo KERMIS bij de bewoners en

bezoekers heel wat mooie herinneringen zal oproepen. De opening wordt een bijzonder

gebeuren voor de hele buurt. Hoogtepunt wordt de wedstrijd 'kop-van-jut', de bekende

kermisattractie. Sla je hard genoeg, dan rinkelt de bel. Bokser Ismaïl Abdoul zal de eerste mep

geven, en houdt de scores bij van de deelnemende duo's die bestaan uit één van de bewoners en

een leerling van basisschool Mariavreugde. Een gouden combinatie van jong en oud.

Praktische info

Opening expo KERMIS op vrijdag 4 mei om 14 uur, woonzorgcentrum De Liberteyt,

Vroonstalledries 22, Wondelgem.

Programma

14 uur: opening expo met toespraken van schepen van Cultuur Annelies Storms en

conservator van het Huis van Alijn Els Veraverbeke, gevolgd door een rondleiding.

14.30 uur: wedstrijd 'kop-van-jut' met Ismaïl Abdoul

15 uur: Doorlopend draaiorgel, fotoshoot, oliebollen, suikerspin

16 uur: Einde

Alle info over HUIS VAN ALIJN OP BEZOEK

Informatie:

Homepage | Huis van Alijn

http://huisvanalijn.be/nl/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Marie Vandecaveye, communicatie en persmedewerker Huis van Alijn, gsm. 0498 47 54 10,

e-mail  marie.vandecaveye@stad.gent

Nel Martens, communicatieambtenaar OCMW Gent, gsm. 0473 33 77 53

Veronique Dierinck, directeur De Liberteyt, gsm. 0478 78 03 17

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent
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