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Stad Gent organiseert speeddate voor ouderen

Het departement Ouderenzorg van de Stad Gent organiseert op donderdag 21

maart 2019 een datingactiviteit voor single 60-plussers. Ze kunnen terecht in de

Cultuurkapel Sint-Vincent voor een eenmalige speeddate. Voor het eerst staat de

speeddate ook open voor holebi's.

Onder het motto 'Nooit te oud voor een nieuwe liefde' organiseren de lokale dienstencentra van

de Stad Gent sinds een paar jaar een datingactiviteit speciaal voor 60-plussers. Bedoeling is om

een op een ontspannende en vrijblijvende manier andere singles te leren kennen, en wie weet

een nieuwe levensgezel te vinden.

De datingactiviteit bestaat deze keer uit een eenmalige speeddate waarbij de deelnemers elkaar

leren kennen tijdens korte babbels van telkens een 20-tal minuten. Daarna kunnen ze nog rustig

blijven napraten op de receptie. Nieuw is dat ook holebi's kunnen deelnemen.
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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.

'Vrijgezelle 60-plussers hebben ook nood aan een nieuwe relatie en intimiteit.
Maar zelf de eerste stap zetten, is voor hen een pak moeilijker. Dat is nog
meer waar voor holebi's. Daarom willen we hen vanuit de Stad Gent een
duwtje in de rug geven.'
—  Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid

De speeddate staat open voor iedereen die interesse heeft, dus niet alleen voor bezoekers van de

lokale dienstencentra. Wie twijfelt om de stap te zetten, kan altijd contact opnemen met de

psycholoog van het lokaal dienstencentrum in zijn of haar buurt.

Praktische info

De speeddate vindt plaats op donderdag 21 maart 2019 vanaf 14 uur in de Cultuurkapel Sint-

Vincent, Sint-Antoniuskaai 10, 9000 Gent.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Rudy Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Els Aerssens, psycholoog, Dienst Aansturing en Inhoudelijke Ondersteuning, tel. 09 266 34

91, els.aerssens@ocmw.gent

Bevoegd

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent
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