
       GEZINSBOND   GOSA 

Gewest Gent 

 

GEWESTELIJKE GROOTOUDERS- EN SENIORENNAMIDDAG 

donderdag 02 oktober 2014 

 
 

Waar :  Zaal Begonia, Pintestraat 29, De Pinte 
 
Wij nodigen jullie vriendelijk uit op onze jaarlijkse grootouders- en seniorennamiddag. Het is een traditie 
van het Gewest Gent, dat we jullie verwelkomen met een interessant  programma. 

PROGRAMMA 
Vanaf  14.00 u.: Verwelkoming. 
14.30 u.: Welkomstwoordje door Laurent Lippens, voorzitter Gosa Gewest Gent. 
14.45 u.: Spreekbeurt door Mevrouw Maureen Luyens  
 

‘NOOIT TE OUD OM LIEF TE HEBBEN‘ 

- koester je relatie een leven lang - 

 

Een open kijk op relatie en seksualiteit na 55.                    
Hoe beleven partners na 55 hun seksualiteit? Heel veel factoren spelen een rol,  een 
duurzame relatie kent pijnmomenten maar ook nieuwe mogelijkheden. Hoe ga je met 
elkaar om nu je met twee thuis bent? Doe je alles samen? Of zoek je een zinvolle 
bezigheid voor jezelf? Heb je de nodige handvatten om met je volwassen kinderen en 
kleinkinderen om te gaan? Kan je aanvaarden dat je seksuele leven een andere kleur 

krijgt? Hoe verandert een ziekte je relatie? Heb je je partner verloren en sta je er plots alleen voor?  Of … 
Ben je gescheiden na een moeizaam en pijnlijk proces? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging of kies je 
om alleen verder te gaan? Hoe maak je eventueel  je relatieleven zinvol in een nieuwe levensfase?  
Maureen Luyens is een autoriteit op haar terrein, is psychologe, seksuologe, psychotherapeute. In het UZ 
Leuven begeleidde ze meer dan 30 jaar paren met relationele en seksuele problemen. 
 

16.15 u.: Pauze met koffie of thee en dessertbordje bij een rustig babbeltje onder elkaar. 
17.00 u.: Tombola met talrijke en waardevolle prijzen. 
Deelnameprijs: leden Gezinsbond : € 10 en niet-leden : € 15. 
 

Te storten op rek.nr. BE95 4470 0315 6158 van Gezinsbond Gewest Gent, Limburgstraat 80, 9000 Gent, 
met vermelding van ALLE personen en (voor leden) lidnummer Gezinsbond. 
Inschrijven en betalen vóór 25 september 2014 a.u.b. Na betaling inschrijving definitief! 
Inschrijven kan: 
op het gewestelijk secretariaat, Limburgstraat 80, 9000 Gent. 
Tel: 09/225.46.52, e-mail: gewest.gent@gezinsbond-ovl.be 
 

Hartelijk welkom op onze gezellige en interessante gosa-namiddag! 

 

Namens Gosa gewest Gent, 

laurent  gsm 0473 456 723 


