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Tien jaar lokaal dienstencentrum Wibier

Lokaal dienstencentrum Wibier in Sint-Amandsberg viert op woensdagnamiddag

20 maart zijn tiende verjaardag. Buurtbewoners en bezoekers zijn welkom op een

feestelijke receptie, waarna ze hun dansschoenen kunnen bovenhalen voor een

heus jubileumbal.

1.800 bezoekers en 200 vrijwilligers

Lokaal dienstencentrum Wibier bereikt jaarlijks 1.800 unieke bezoekers die aan een 60-tal

verschillende activiteiten kunnen deelnemen. Van koken, filosofie en zumba over taal- en

computerlessen tot wandelen, fietsen en daguitstappen. In 2018 deden 206 bezoekers een

beroep op de dienstverlening van Wibier, met bijvoorbeeld 68 huisbezoeken ergotherapie.

Om dat allemaal in goede banen te leiden, kan Wibier zo'n 2o0 vrijwilligers inschakelen.
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'Vrijwilligers vormen het kloppend hart van de werking van onze lokale
dienstencentra. Ze geven maar liefst 80% van onze cursussen en ateliers. Het
is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen hun kennis, talenten en vrije
tijd willen delen met hun mede-Gentenaars.' 
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Seniorenbeleid

Speciaal voor de tiende verjaardag, gaf lokaal dienstencentrum Wibier het boekje 'Wibier in 10

verhalen' uit. In dat boekje staan tien verhalen van vrijwilligers, bezoekers en medewerkers van

Wibier.

Antennewerking vanuit Wibier

Wibier is één van de elf lokale dienstencentra van de Stad Gent en is er in de eerste plaats voor

de inwoners van Sint-Amandsberg, Dampoort, Oostakker en de vier kanaaldorpen: Sint-Kruis-

Winkel, Desteldonk, Mendonk en Terdonk. Een zeer uitgestrekt gebied, waardoor Wibier

intussen drie antennes oprichtte om nog dichter bij de mensen te staan: in de Kanaaldorpen,

Oostakker en de wijk Dampoort-Heilig Hart-Scheldeoord.

De antennemedewerkers houden daar zitdagen en/of komen bij de mensen aan huis. Ze

ondersteunen buurtbewoners met een beginnende zorgbehoefte en brengen mensen samen

door, vaak in samenwerking met buurtpartners, activiteiten te organiseren, zoals

buurtmaaltijden of een fietsenherstelplaats.

Doel van een lokaal dienstencentrum

Doel van een lokaal dienstencentrum is om oudere buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig

thuis te laten wonen in de best mogelijke omstandigheden. Ze doen dat door zich te profileren

als een laagdrempelig ontmoetingscentrum waar buurtbewoners terecht kunnen voor

informatie, advies en dienstverlening op maat, en door activiteiten te organiseren en

vrijwilligerswerk aan te bieden.

Praktische informatie tiende verjaardag

De tiende verjaardag van Wibier wordt op woensdag 20 maart 2019 gevierd in het lokaal

dienstencentrum, Antwerpsesteenweg 768, 9040 Gent.

Lees 'Wibier in 10 verhalen'

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/37497-Wibier%20in%2010%20verhalen-c9f834.pdf
http://www.ocmwgent.be/Wibier.html


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.

Programma

14 uur: verwelkoming door burgemeester Mathias De Clercq en Rudy Coddens, schepen van

Sociaal Beleid en Seniorenbeleid. Medewerkers en vrijwilligers die er van bij het prille begin

bij waren, worden daarna door de burgemeester en de schepen in de bloemetjes gezet.

14.30 uur: feestelijke receptie en rondleiding door het lokaal dienstencentrum

16 uur - 20 uur: jubileumbal

Contact

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

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
mathias.declercq@stad.gent

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

mailto:schepen.coddens@stad.gent
mailto:mathias.declercq@stad.gent
mailto:thomas.dierckens@stad.gent
mailto:laurens.teerlinck@stad.gent
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
http://www.stad.gent/


Stad Gentnewsroom

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

