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Cursisten van de
Kunstacademie
aan het woord

Waarom het zo fijn toeven is
in onze Kunstacademie? Vier
cursisten vatten de magie van het
historische pand in woorden.
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ZOEKWEDSTRIJD:

waar in Geraardsbergen?
Ken jij Geraardsbergen door en door? Heeft de stad
geen geheimen meer voor jou? Dan is deze rubriek
een uitdaging voor jou. Ergens in Geraardsbergen
is onderstaande foto genomen. Aan jou om uit te
zoeken waar precies. Uit de juiste antwoorden loten
we vijf winnaars die elk een aankoopbon van € 20
ontvangen.
Stuur de oplossing voor 1 november 2018 naar: Stad
Geraardsbergen, Dienst Communicatie, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.
Je kan het antwoord ook mailen naar
info@geraardsbergen.be.
De winnaars worden schriftelijk verwittigd en in het
volgende nummer worden de namen gepubliceerd.
Welk stukje deelgemeente toont deze foto?
Tip: dit zicht is genomen vanuit de kerktoren.

Giesbaargse Jeugd
leeft!

Al twee jaar de drijvende kracht
achter het sprankelende jeugdleven in onze stad: de Giesbaargse
Jeugd leeft en we zullen het
geweten hebben!

Oplossing vorig nummer
De winnaars herkenden de ingang van de vroegere
Pastorij in de Pastorijstraat te Zarlardinge.
Ontvangen een aankoopbon van € 20:
• Ludwina Van Nieuwenhove
• Ann-Karin Bocquet
• Johan Deportemont
• Dirk Buyle
• Jo Lauwaert
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Veilige
schoolomgeving

Kinderen moeten zich met een
gerust hart rond de school
kunnen bewegen. Dat is niet
enkel de taak van de politie, maar
een verantwoordelijkheid van
iedereen!
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FOTOWEDSTRIJD:

jouw foto van Geraardsbergen?
Ben jij ook gefascineerd door Geraardsbergen? Of ben je onlangs
naar een leuk evenement geweest? Aarzel niet en stuur je foto’s naar
info@geraardsbergen.be. De winnende foto verschijnt in het volgende
stadsmagazine en de fotograaf krijgt een waardebon van € 25.

Winnaar

© Marc Van Laere

Het gras is groener aan de overkant
“Het gras lijkt altijd groener aan de overkant”, iedereen kent wel het aloude
gezegde. In dit geval is er van ‘lijken’ echter geen sprake, in het Abdijpark is het
effectief zo. En dat wist Marc Van Laere prachtig vast te leggen. Met dit plaatje
doet hij de oase midden in de stad alle eer aan!

Prijkt jouw foto in ons
volgende stadsmagazine?
Doe mee en win € 25!
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Onderijnkeemrer

in de k

Giesbaargs
en gezond
12 mei 2018: op die dag werden
dromen werkelijkheid voor
Bieke De Coussemaker en
Matias Boulangier. Ze openden
de deuren van Bar Nature: synoniem voor biologisch, gezond,
lokaal, alternatief en op maat!

Bieke
studeert voor
biochemische
nutritionist.
Zij ziet gezonde voeding als de
sleutel tot een gezond leven,
zowel preventief en als medicijn.
Matias is herborist van opleiding.
Hij maakt mensen bewust van
hun voedingspatroon door hen
te ondersteunen met de juiste
kruiden en supplementen.
Ben je op zoek naar kruiden (in
bulk), supplementen, gezonde
(bio)voeding, lactose- of
glutenvrije producten en veggie
of vegan alternatieven? Dan ben
je bij Bar Nature aan het juiste
adres! Trakteer jezelf zeker eens
op hun huisgemaakte lasagnes,
slaatjes of cakes!
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Burgerzaken

Breng je stem uit!
Zondag 14 oktober kan je je stem
uitbrengen voor de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen. Nog
enkele praktische richtlijnen.
Kan je er niet bij zijn?
Heb je een geldige reden om niet op
te dagen? Laat een andere kiezer in
jouw plaats stemmen. Let wel: die
kiezer mag slechts één volmacht
aanvaarden en moet gaan stemmen
in de gemeente waar jij woont.
Het volmachtsformulier vind je op
vlaanderenkiest.be/faq/hoe-geeft-ueen-volmacht of je haalt het af in het
Administratief Centrum.
Oproepingsbrief en identiteitskaart
Begin oktober nog geen
oproepingsbrief ontvangen? Of
ben je hem kwijt? Haal dan een
duplicaat af bij de dienst Bevolking
tot verkiezingszondag 12 uur.
Lukt dat niet, kan je nog altijd het
kiesbureau binnen op vertoon van
je identiteitskaart. Heb je die ook
niet? In geval van diefstal kan je
terecht bij de politie. Bij verlies kan
je een attest verkrijgen bij de dienst

Bevolking
waarmee je
alsnog kan gaan
stemmen.
Kies voor het leven
De stad Geraardsbergen
ondersteunt opnieuw de
campagne Beldonor van de FOD
Volksgezondheid. Daarmee willen
we burgers aanmoedigen om niet
enkel hun stem uit te brengen,
maar ook hun wilsbeschikking voor
orgaandonatie bij overlijden kenbaar
te maken. Heb je geen officieel
document voor orgaandonatie
ingevuld, ben je een potentiële
donor. Via een wilsbeschikking
kan je je expliciet verzetten of net
uitdrukkelijk laten registreren als
donor. Op verkiezingszondag zal de
dienst Bevolking uitzonderlijk open
zijn om aangiftes mogelijk te maken.
Meer info
054 43 45 07
www.vlaanderenkiest.be

Zo vraag je een uittreksel van het strafregister aan
Voortaan kan je bij de dienst Burgerzaken in het Administratief Centrum
terecht voor de aanvraag van een uittreksel van het strafregister.

Meer info

Thuisloket: altijd geopend
Maak het jezelf gemakkelijk en vraag
je uittreksel online aan via het thuisloket op www.geraardsbergen.be/
eloket. Dat is 24/7 beschikbaar.
Je kan je veilig aanmelden op vier
manieren: met je identiteitskaart
en pincode, via een token, via een
mobiele app met beveiligingscode of
via Itsme®.

Groteweg 392
barnaturegeraardsbergen@
gmail.com
0470 79 79 10
Open op ma van 13 tot 19 uur,
van di tot vr van 9 tot 18.30 uur
en op za van 9 tot 18 uur

Onmiddellijk beschikbaar
Kies je voor het thuisloket? Dan krijg
je het uittreksel meteen in je mailbox. Enkel model 596.2 voor contact
met minderjarigen duurt iets langer.
Daarvoor is een extra controle ver-

eist. Raak je niet veilig ingelogd?
Typ dan gewoon je gegevens in.
Hou er dan wel rekening mee dat
het uittreksel pas na enkele dagen
naar je domicilieadres wordt opgestuurd.
3 modellen
Er bestaan drie soorten uittreksels:
- Art. 595: standaard uittreksel voor
activiteiten zonder specifieke voorwaarden
- Art. 596.2: model voor contacten
met minderjarigen
- Art. 596.1: model voor gereglementeerde activiteiten (veiligheidsberoepen, jacht, …)

DE GEZICHTEN

van Geraardsbergen

Ernel
Design/woonwinkel
Lessensestraat 28
www.ernel.be

In het vorige nummer maakten jullie al kennis met
enkele gezichten achter het geweldig gezellige
handelsapparaat van onze stad. In dit nummer stellen
we jullie graag voor aan een tweede lading!

MathisElle Retail bvba
Damesmode en accessoires
Grotestraat 34
MatthisElle
Café De Presse
Café
Markt 50
De Presse
Geraardsbergen

SLEEP INN
Slaapcomfort
Stationsplein 1
www.sleepinn.be

Telenet
Telecomoperator
Lessensestraat 1
www.telenet.be

Juwelen Herman
Juwelier/goudsmid
Oudenaardsestraat 25

’t Groot Kaffee
Taverne
Markt 7
Rituals Cosmetics
Cosmetica
Grotestraat 63
www.rituals.com

Tinx Boutique
Kledingzaak/naaiatelier
Lessensestraat 14
tinxboutique

Elektro De Roeve
Elektro/TV/Hifi/
Audio/Home Cinema
Vesten 18-20
www.deroeve.be

Pasta Al Dente
Pastabar
Kaai 3
www.aldente-geraardsbergen.be
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Multipharma De Winter
Apotheek
Brugstraat 2
www.multipharma.be

Bodily
Lingeriezaak dames/heren
Lessensestraat 20
www.bodily.be

LolaLiza
Damesmode
Oudenaardsestraat 19
www.lolaliza.com

Leonidas Confiserie Robin
Confiserie
Lessensestraat 7
Confiserie Robin

Mode Show Fashion
Damesmode
Grotestraat 10
www.modeshow.be

Restaurant Brisa
Restaurant
Stationsplein 19 A
www.restaurantbrisa.be

Bakkerij Dina
Bakkerij/patisserie/
tearoom
Grotestraat 21
www.bakkerijdina.be
TUI Geraardsbergen
Reisbureau
Grotestraat 11
www.tui.be

Dirk De Witte kappers
Kapsalon dames/heren/
kinderen
Grotestraat 61
www.dirkdewittekappers.be

Broodjesland
Broodjeszaak
Grotestraat 1
www.broodjeslandgeraardsbergen.be

Herenkleding Gaetan
Herenkleding
Grotestraat 52-54

Hunkemöller
Lingerie en slaapmode
Oudenaardsestraat 2
www.hunkemoller.be

Olavs Mattentaartenhuis
Bakkerij
Brugstraat 3
www.olav-mattentaarten.be
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Tapijtje, tapijtje aan de wand:
wat is er in Geraardsbergen aan de hand?
Naar aanleiding van 950 jaar stadskeure stelt het stadhuis een eeuwenoud Geraardsbergs wandtapijt
tentoon. Geniet van 9 september tot
30 december van de unieke kans om
dit meesterwerk te bewonderen!
Meestal denken mensen aan
Oudenaarde als het over wandtapijten
gaat. Geraardsbergen moet echter
niet onderdoen. In de 16de eeuw
kwam de tapijtnijverheid in onze
stad tot volle ontplooiing. Vooral het
zogeheten groenwerk of de verdures
vormden hier – en bij uitbreiding in
de hele Zuidelijke Nederlanden – een
belangrijk deel van de tapijtproductie.
Over de hele wereld zijn er niet
meer dan tien verdures bekend
met het merk van Geraardsbergen.
Een daarvan is getiteld ‘Groenwerk
met neushoorn’. Dit stuk uit het
midden van de 16de eeuw kwam
in 1959 in bezit van de provincie

Oost-Vlaanderen en wordt nu
tentoongesteld in ons eigen
stadhuis. De afmetingen zijn ronduit
indrukwekkend: het tapijt meet maar
liefst 3,15 op 5,25 m!
Het tapijt is voor het eerst te
bezichtigen op zondag 9 september
tijdens Open Monumentendag, van 14
tot 17 uur.

Wist je dat …
Wandtapijten oorspronkelijk
dienden ter isolatie van de koude
binnenmuren van 16de-eeuwse
huizen? Ook vroeger koppelden ze
het nuttige aan het aangename.
De wandtapijten werden steeds
mooi versierd om de kamers op te
fleuren. Stilaan groeiden de tapijten uit tot prestigieuze symbolen
van rijkdom en macht.

Tip!
Liefhebbers kunnen een bezoek
aan het tapijt op Open Monumentendag combineren met een
rondleiding in de toren van de
Sint-Bartholomeuskerk. Daar kan
je de Geraardsbergse beiaard in
hoogsteigen persoon aanschouwen, met Jakob De Vreese achter
de toetsen. 49 klokken en 9 ton
brons puur muzikaal genot!

Meer info
Stadhuis, Markt 51
Van 9 september tot 30 december
elk weekend van 14 tot 17 uur

Museumkunst wordt street art
Nog ter gelegenheid van 950 jaar stadskeure: een heel
eigenzinnige tentoonstelling van het Geraardsbergse
kunsterfgoed. Maar liefst 125 werken worden in de stad
en de deelgemeenten tentoongesteld, op de meest onvoorstelbare plaatsen.
Wat zonde dat inwoners van
Geraardsbergen zo weinig
in contact komen met ons
rijkelijk kunstpatrimonium.
Dat is wat Arne De Winde,
Lieven Van Speybroeck en
Eva Vermeiren dachten.
Samen zijn zij de curatoren
van het kunstparcours door
onze stad.
Door de stad te behangen
met verrassende prints van
Geraardsbergse kunstwerken, willen de curatoren
kunst weer tot bij de burger brengen. Vergeten hoekjes en steegjes, maar evengoed gevels van private en
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publieke panden toveren ze plotsklaps om tot canvassen
voor prachtige schilderijen. En het mooist van al: heel wat
inwoners hebben uit zichzelf hun muren aangeboden.
Twee maanden lang zullen de kunstwerken de stad
inpalmen. In hun nieuwe context tonen ze niet alleen de
geschiedenis van Geraardsbergen, maar geven ze ook actuele commentaar. Museumkunst wordt plots street art,
toegankelijk voor iedereen! De kunstwerken worden bovendien vereeuwigd in een exclusieve postkaartenreeks.
Curatoren en stadsgidsen zullen steeds beschikbaar zijn
voor rondleidingen. Op de toeristische dienst vind je een
plattegrond met wandel- en fietsroutes en een overzicht van waar de kunstwerken juist ophangen. Zo kan
je ook zelf op pad! Zet je al maar schrap voor een heuse
zoektocht!
De officiële opening vindt plaats op zondag 7 oktober om
14 uur in het stadhuis.

Meer info
www.visitgeraardsbergen.be

Kruip in je
vredespen
De Cultuurraad van Geraardsbergen
roept alle inwoners op. Kruip in je
pen en schrijf een korte tekst of
gedicht met als thema ‘Nooit meer
oorlog’. Een jury selecteert een winnende tekst of winnend gedicht.
Er zijn twee categorieën: jeugd
en volwassenen. De winnaars
wacht onsterfelijkheid: hun tekst
wordt voorgedragen tijdens de
herdenkingsplechtigheid op 11
november. Ze krijgen daarnaast een
waardebon van € 50. Inzenden kan tot
en met vrijdag 26 oktober. Dat kan
digitaal via cultuur@geraardsbergen.
be, maar we krijgen even graag post,
ter attentie van de Cultuurdienst,
Vredestraat 1-3. Vermeld duidelijk
je naam, adres, telefoon- of gsmnummer en e-mailadres achteraan
(of onderaan) je gedicht. Plagiaat is
uiteraard niet toegestaan.

Meer info
Cultuurdienst, 054 43 72 87
cultuur@geraardsbergen.be

Wie doet er mee met de
kerstmarkt?
Zaterdag 8 en zondag 9 december 2018 organiseert het stadsbestuur
opnieuw de jaarlijkse kerstmarkt. Verenigingen, scholen, handelaars en particulieren kunnen een chalet huren en hun kerstwaar verkopen.
We stellen 30 houten chalets ter
beschikking, die voornamelijk
bedoeld zijn voor standhouders
die kerstartikelen aanbieden. Hoe
ambachtelijker, hoe liever! Wil je
alcohol verkopen? Hou er rekening
mee dat slechts een op de drie
standhouders hier toestemming
voor krijgt. Hoe de toewijzing
verloopt, communiceren we nog.

Voor gezellige aankleding en
randanimatie zorgen wij!
Interesse of vragen? Neem contact
op met de dienst Toerisme!
Meer info
Dienst Toerisme 054 43 72 89
toerisme@geraardsbergen.be
Reinoud Henkens 054 43 72 90
reinoudhenkens@geraardsbergen.be

30 jaar Reuzengilde,
dat valt reuze mee!
De Reuzengilde bestaat 30 jaar! In die tijd hebben ze al
heel wat hoge toppen gescheerd: een reuzenhuweljik,
een reuzenstoet, een erkenning van onze reuzen als immaterieel cultureel erfgoed, enzovoort. Hét hoogtepunt
was evenwel de reis naar het internationale reuzencongres in het Catalaanse Reus.

Ook in 2018 zijn de reuzen al
prominent aanwezig geweest, met
onder andere het educatief project
‘Curieuzereuzen’ en een nieuw lid
van de familie genaamd ‘Babake Pis’.
Ter gelegenheid van hun jubileum
brengt de gilde samen met de stad
Geraardsbergen het boek ‘Kere
weerom – 30 jaar Reuzengilde’ uit.
De geschiedenis van de reuzen

en hun dragers, een blik achter
de schermen, de uitstappen en
Reuzengilde zelf, allemaal passeert
het de revue in dit boek voor jong
en oud. Omdat het oog ook wat wil,
is het boek doorspekt met prachtig
beeldmateriaal en zit er een dvd bij.
De Koninklijke Filatelieclub doet nog
een extra duitje in het zakje. Samen

met de Reuzengilde brengen ze een
MijnZegel uit. Zowel de voorstelling
van het boek als de MijnZegel vindt
plaats op woensdag 19 september
om 19.30 uur in het Oud Stadhuis.
Zet je schrap voor een interactieve
voorstelling met humor, sketches en
muziek! Het boek en de MijnZegel
zullen vanaf dan verkrijgbaar zijn in
Visit Geraardsbergen.
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De Kolonie MT met een jubileumvoorstelling:

Mevrouw Bob komt je de ogen openen
“Life’s a bitch. Niemand wordt geboren voor zijn plezier. Allemaal komen we hier om te leren.” Zeg dat Mevrouw Bob
het gezegd heeft. In de nieuwe voorstelling van De Kolonie MT trakteren Tania Van der Sanden, Bo Spaenc en Peter De
Graef ons op muziektheater van de bovenste plank. Noteer alvast: 18 november, Arjaantheater.

Wat mag het publiek verwachten
van deze voorstelling?
Tania: “Mevrouw Bob is een vrouw
met een interessant verleden, die je
dingen komt vertellen die je ongetwijfeld nog niet wist. Ze heeft altijd
achter de schermen van de farmaceutische sector gewerkt en had daar
veel macht. Zo heeft ze ongemerkt
de wereldgeschiedenis mee vormgegeven. Ze is een zeer intelligente
vrouw die vroeger de mannen rond
haar vinger wond. Maar dat is allemaal voorbij. Nu is ze oud, lelijk, op.
Zo’n rol vind ik razend interessant om
te spelen.”

De Kolonie bestaat 10 jaar. Hoe
kwamen jullie in 2008 op het idee
om een muziektheatergezelschap
op te richten?
Bo Spaenc: “Ik studeerde muziek aan
Studio Herman Teirlinck en was nauw
betrokken bij het theaterleven. Ook
op professioneel vlak bleef die band
bestaan. Ik trad vaak op in bigbands
en op cruises, maar componeerde
evengoed muziek voor theater.
Langzaam groeide het idee om zelf
familievoorstellingen te schrijven.
Wat later volgde de stap naar muziektheater voor volwassenen. In Peter
De Graef had ik al snel een zielsverwant gevonden. De Kolonie MT was
geboren.”
Hoe ervaren jullie muziektheater?
Bo: “De Kolonie MT bouwt al jaren
aan een eigen taal. Tania en zoeken
voortdurend naar een dialoog tussen woord en muziek. Bij ons staan
straffe vertellers en sterke verhalen
met livemuziek centraal. Muziek is
de motor van de vertelling, ze vertelt
wat de taal overstijgt.”
Tania Van der Sanden: “In de term
muziektheater ligt besloten dat muziek en theater op dezelfde hoogte
staan. Ik wil dus niet dat Bo en
altviolist Marc Tooten ergens op de
achtergrond spelen en ik vooraan sta
te praten alsof ze er niet zijn.”
Hoe werken jullie als acteur en
muzikant samen?
Bo: “We hebben altijd ideeën te over.
Maar pas tijdens de repetities, op
de vloer zelf, begint het allemaal te
leven.”
Tania: “De tekst en de compositie zijn
onze bouwstenen. Tijdens repetities
schudden we die bouwstenen door
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“Mevrouw Bob
was ooit een grote
mevrouw. Maar nu
is ze op.”
elkaar. Wat daar precies uit ontstaat,
weten we pas vlak voor de première.”
De stukken die De Kolonie MT
uitbrengt, vormen iedere keer een
nieuw verhaal. Waar halen jullie die
inspiratie?
Bo: “Ik heb altijd wel een kiem in
mijn hoofd. Die geef ik door aan een
schrijver. Vervolgens breng ik hen in
contact met acteurs of actrices waar
ik een band mee voel. In plaats van
een verhaal uit te werken en nadien
op zoek te gaan naar een geschikte
acteur, vertrek ik vanuit de persoon
waarmee ik wil samenwerken. Het
verhaal groeit nadien organisch. Ik wil
vooral dat het eindresultaat toegankelijk is. Met Peter De Graef werkt
dat schitterend.”

Bo: “Haar competenties en verwezenlijkingen staan in schril contrast met
het drama dat in het stuk sluipt. Zoals vaker het geval is bij Peters werk,
is het basisverhaal een springplank
naar een maatschappelijk verhaal.”
Jullie creëren zowel kinderproducties als voorstellingen voor volwassenen. Vormt dat geen hemelsbreed verschil in werkwijze?
Bo: “Best wel. Kinderen kan je nog
verwonderen. Hun reacties zijn grappiger. Komen ze met hun school kijken, zijn ze enorm enthousiast. Als ze
met hun ouders komen, zijn ze uiterst
gefocust. Momenteel werk ik aan een
kindervoorstelling van mechanische
muziek. Klanken produceren met
allerlei gekke toestellen, dat boeit
kinderen. Het wordt opnieuw muziektheater, met een zotte insteek.
Maar eerst Mevrouw Bob dus!”

Meer info
CC De Abdij
Abdijstraat 10 - 054 43 72 61
www.de-abdij.be

CC De Abdij knalt nieuw seizoen op gang
Het cultuurcentrum wordt dit seizoen 25 jaar en dat vieren we in stijl!

Een dag later prijkt Guido Belcanto
op de affiche. Met zijn musical
‘De Zoete Smaak der Zonde’ blikt
hij samen met enkele kompanen
terug op zijn 65 lentes in een grote
muzikale reis doorheen zijn oeuvre.

Afsluiten doen we op zondag
23 september om 15 uur, met de
splinternieuwe poppenkastvoorstelling
‘De wolf heeft tandpijn’.

Momenteel zijn er nog
tickets beschikbaar voor het
openingsweekend. Toch raden
we je aan niet langer te wachten
en je zitjes nu te boeken via 054
43 72 61 of www.de-abdij.be. Of
je komt gewoon eens langs in de
Abdijstraat 10 natuurlijk.

Op 21 september opent Stan Van
Samang het seizoen 2018-2019
in het Arjaantheater. Tijdens zijn
theatertournee ‘Op de schoot’
zal een uitverkochte schouwburg
kunnen meezingen op de tonen van
zijn grootste hits.

Kom naar CC De Abdij met het ganse gezin!
Hoe jong ook, theater is er voor iedereen. Stoere helden, lieflijke prinsessen,
muziekfans of kleine boekenwurmen: in ons familieaanbod vind je ongetwijfeld een
voorstelling die je met je kroost wil ontdekken!
Op 23 september staat de poppenkastvoorstelling ‘De wolf heeft tandpijn’ op het programma. Zaterdag 27 oktober komen Kapitein Winokio en zijn bemanning op bezoek en
woensdag 7 november kruip je haast letterlijk in een schilderij van Jackson Pollock. Je
hoeft er enkel voor naar het Arjaantheater te komen!
Zin in eens iets anders?
Op zondag 2 december kan je in de SintBartholomeuskerk terecht
voor een vertelconcert
van het wereldbefaamde
‘Peter en de wolf’.

Kapitein Winokio

Jackson Pollock

Meer info
CC De Abdij
Abdijstraat 10
054 43 72 61
www.de-abdij.be
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Kritische boekenwormen gezocht
Lees je graag en ben je tussen
de 8 en de 14 jaar oud? Sluit
je dan aan bij de Kinder- en
Jeugdjury Vlaanderen. Samen
met de andere leden lees je
tijdens het schooljaar enkele
boeken, die jullie tijdens
bijeenkomsten in de bib
bespreken en beoordelen. Aan
het eind van het schooljaar
mogen alle deelnemers
naar een groot feest waar
de genomineerde auteurs
hen opwachten! Interesse?
Contacteer ons of schrijf je in
via onze website.

Hoorcolleges op je smartphone of tablet?
Eindelijk die relativiteitstheorie op een begrijpelijke manier uitgelegd krijgen? Of
meer inzicht krijgen in bio-ethische kwesties? Het kan dankzij de bib!
De bib is lid van de Home Academy
Club, een uitgever van hoorcolleges
voor thuis en onderweg. Specialisten
uit Nederland en Vlaanderen behandelen er allerhande onderwerpen, van
filosofie tot wetenschappen. Je kan de
hoorcolleges streamen op je computer,
of offline beluisteren via een app.
Wie lid is van de bib kan overal gratis

en onbeperkt alle hoorcolleges
beluisteren. Je hebt enkel een account
nodig. Daarna download je de app
en voer je de bijhorende code in. Die
code is enkel voor leden en daarom
alleen verkrijgbaar in de bib zelf of via
mijnbibliotheek.be. Meer info in de bib
of op onze website.

Verdiep je in digitale media in de bib
Dit najaar biedt de bib opnieuw een ruime waaier aan cursussen en workshops voor
mensen die hun kennis van computers en digitale media willen uitbreiden.

Hieperdebib,
hoera!
Wordt jouw kleine spruit drie
jaar in 2018? Dan krijgt je
oogappel van ons een rugzakje
dat hij of zij naar hartenlust
kan vullen met peuterboekjes
uit de bib. Het kost je niets, de
enige voorwaarde is dat je kind
lid is of wordt van de bib.
Hieperdebib is een
leesbevorderingsactie van
Route42 met steun van de
provincie Oost-Vlaanderen.

Ons nieuwe kenniscentrum groeit als kool!

• Eind september starten twee
algemene computercursussen van
tien weken, op maandag en op
donderdag, telkens van 9 tot 11 uur.
• In oktober zijn er de tweedelige
cursussen ‘Fotobewerking met
smartphone of tablet’ en ‘Windows
10’. Verder kan je kennis maken met
drones. Sterker nog, je mag er zelf
een besturen!
• In november staat de tweedelige
cursus ‘Aan de slag met iPhone
en iPad’ en een demonstratie
‘Bankieren met je smartphone’ op
het programma.
• Elke maand diepen we in onze
‘Infosessies’ een onderwerp verder
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uit. Dit najaar zijn dat ‘Google Foto’s’
en de clouddienst ‘Google Drive’. We
leggen ook het verschil uit tussen
tablets en smartphones voor wie
van plan is zich een eerste toestel
aan te schaffen.
• Ten slotte is er nog ons ‘Digitaal
vragenuurtje’. Elke maandag en
dinsdag, tijdens de openingsuren
van de bib, staat een personeelslid
klaar om je – gratis – te helpen met
je computerproblemen. Op andere
dagen kan dit ook na afspraak.
Meer info
Gasthuisstraat 28
054 43 72 30
info.bibliotheek@geraardsbergen.be
bib.geraardsbergen.be

Uit het leven gegrepen: de Kunstacademie
Annie, Geertrui, Luka en Jonas volgen wekelijks les in de Kunstacademie. Ze vatten de magie van
het historische pand in woorden.

“Ik voel de
geschiedenis van
dit gebouw.”
Luka: “Ik kom graag wat
vroeger naar de Kunstacademie, gewoon om rond
te dwalen in de gangen. Op
school zijn de gangen recht
en grijs, hier hangt kunst
aan de muren en ontdek
je altijd iets nieuws in de
vele zijweggetjes. Sommige
gangen zijn al meer dan 400
jaar oud! Ik voel de geschiedenis. Een beetje eng, maar
vooral spannend. Deze plek,
waar ik me zo thuisvoel,
was ooit een hospitaal, een
weeshuis en een rusthuis.
Normaal durf ik niet te praten met onbekenden, maar
hier begin ik soms zomaar
te babbelen met iemand die
hier toevallig ook loopt. Een
tip? Gewoon even stilstaan,
luisteren en je verbeelding
de vrije loop laten.”

“Hier vond ik
een rustpunt.”
Geertrui: “Hier binnenlopen, is stilvallen in het
gerommel van alledag.
Na jaren ploeteren in een
baan zonder creativiteit
was ik doodop. Ik zocht een
rustpunt, een veilige cocon.
Dat vond ik uiteindelijk bij
mezelf, toen ik luisterde
naar mijn creativiteit. Het
is nodig om contact te
houden met jezelf, vind ik.
Iedereen is gemaakt om te
creëren en dat voel ik in de
Kunstacademie. Hier krijg
ik inspiratie, te midden van
mensen zoals ik, die hun
creativiteit durven te delen.
We hebben een speciale
vriendschap. Met wederzijds respect bespreken we
elkaars werk. Hier zijn geen
cijfers en geen afwijzingen.
Door onze kunstwerken
leren we onszelf en elkaar
kennen, want we geven ons
bloot in onze kunst.”

Meer info
Grotestraat 20a
054 43 42 41
kunstacademie@geraardsbergen.be
kunstacademie.geraardsbergen.be

“Ik word een
wereldberoemde
kunstenaar!”
Jonas: “Waarom wij hier
graag zijn? Keti tekent
graag. Roos schildert graag.
En ik kijk graag naar kunst.
Ik wil later een wereldberoemd kunstenaar worden, want dan kom ik in de
krant. Dat is nu eigenlijk al
gelukt!”

“Yes,
ik ben thuis!”
Annie: “Ik wil al tekenen
van kleins af aan. Helaas
mocht dat niet. Toen ik na
mijn werk bij de bank met
pensioen ging, schreef ik me
meteen in voor een cursus
beeld. “Yes, I’m home!”, riep
ik toen. Hier kan het kind
in mij opnieuw naar boven
komen. Ik voel me ontspannen en creatief. Alles prikkelt, bruist en borrelt aan
de Kunstacademie. Ik was
zoekende en heb hier gelijkgestemden gevonden.”

Schrijf je in op de Kunstacademie
In de Kunstacademie vind je tijd om wat je graag
doet verder te ontwikkelen. Kinderen, jongeren en
volwassenen kunnen opleidingen muziek, woord,
dans, beeld en circus volgen zowel overdag als na
schooltijd. We bieden cursussen aan voor beginners
en gevorderden en je kan op verschillende leeftijden
aansluiten. Onder andere voor mensen met een handicap is een individueel parcours mogelijk.
Op onze site vind je informatie over het aanbod, onze
concerten, voorstellingen en evenementen. Ook voor
informatie over de inschrijvingen en de tarieven moet
je daar zijn. Inschrijven kan nog tot 29 september,
elke weekdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 9
tot 12 uur. In september kan je gratis proeven van ons
aanbod tijdens de open lessen!
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Vooruitzicht

Op weg naar Abdijpark 2.0
Dit najaar start de renovatie van het Abdijpark. De bedoeling: het park omtoveren tot de aangename, speelse ontmoetingsplaats van weleer. Met respect voor de belangrijke historische
waarde van het park bouwen we een nieuwe, sterke identiteit. Een overzicht van de weg die
we zullen afleggen.

1

Nooit meer verval
Het beheerplan voor
de Abdijsite ontstond
in de loop van 20162017. De goedkeuring
kwam er dit jaar. Met de
nakende werken komen
we stilaan in de eerste
fase van het project.
Tegen het voorjaar van
2019 verwachten we
daarmee klaar te zijn.
Naast de werken in
het park zelf, plaatsen
we camerabewaking
en nieuwe openbare
verlichting. Het
beheerplan geldt voor
20 jaar: na deze werken
is het de bedoeling om
het park systematisch te
blijven onderhouden. Zo
komt het park nooit meer
in verval.
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2

Inbreng van lokale jeugd
De lokale jeugd heeft zeker zijn steentje
bijgedragen in de voorbereiding van dit
project. We zetten onder andere een
samenwerking op touw met het Koninklijk
Atheneum Geraardsbergen en met het

Technisch Instituut Sint-Jozef. Zij bouwden
mee aan diverse constructies in het park:
zitbanken, picknicktafels, zittafels, …
Wat is er al gedaan?
Vorige winter hield de Groendienst al een

3
KRACHTLIJNEN
VAN HET
PROJECT
1 Het Abdijpark
verbinden met de
stad. Dat doen we door
het park op te nemen
in bestaande fiets- en
wandelroutes uit de
omgeving. Daarnaast
voorzien we het
park van duidelijke,
uitnodigende ingangen.

4

2 Integratie van de
rijke geschiedenis.
Door relicten
te behouden en
te versterken –
bijvoorbeeld de
restanten van de
voormalige kerk
– creëren we een
rechtstreekse link
tussen nieuwe en
bestaande gebouwen.
3 Beeldkwaliteit
herstellen.
We verwijderen
storende elementen
en restanten zonder
functie zodat de
omgeving weer fraaier
oogt.

5

4 Meer aandacht voor
de natuur. We verhogen
de biodiversiteit. Dat is
beter voor de natuur en
de belevingswaarde van
het park.

grote opruimactie. Wildgroei en dode
planten en bomen werden gesnoeid om het
park weer te voorzien van een frisse aanblik.
Wat zullen we nog doen?
In een volgende fase leggen we de parking

aan de kant van de Abdijstraat opnieuw
aan, bouwen we een dienstweg aan de
zijkant van het park en kuisen we de vijver
op. Het beheerplan zet zich ook in om de
ijskelder en oude stadsmuur verder te
renoveren.

5 Inzetten op
spelplezier.
Nieuwe speeltoestellen
zorgen voor extra
spelplezier. Daarbij
maken we graag
gebruik van natuurlijke
elementen, zoals onze
gazonslinger.
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Bouw mee aan de

stad van de toekomst
In een leefbare stad moeten we
elke dag opnieuw nadenken over de
uitdagingen van morgen. Met dat
in het achterhoofd heeft de stad
Geraardsbergen een paar grote
projecten gepland. Het nieuwe
kenniscentrum, de vernieuwde
stationsomgeving, de uitbreiding
van de sporthal … er staat wat op
til in onze stad. Maar dat is nog niet
alles: we nodigen jullie uit om mee
te bouwen!
Vanaf 4 november is iedereen
welkom in het stadhuis. In een
lezingenreeks zullen experten een
aantal creatieve oplossingen naar
voren schuiven voor prangende
uitdagingen in onze stad. In die
lezingenreeks is er plaats voor een
debat waarin we graag jouw mening
en creatieve ideeën vernemen.

Glimp van de toekomst in 3D
Tijdens de lezingen en
debatten gunnen we jullie
graag al een glimp van onze
stad van de toekomst. Een
3D-geprinte maquette zal
onze visie voor het centrum van
Geraardsbergen uitbeelden. Twee
lokale bedrijven staan samen in voor
die maquette: OMD3D, specialisten
in 3D-oplossingen, en ODA
architecture, een vooruitstrevend
architectenkantoor met expertise in
stedenbouwkundige projecten.
De bedrijven zullen de maquette op
een ecologisch verantwoorde manier
opbouwen. Het materiaal waarmee
geprint wordt, is vervaardigd uit
gerecycleerd filament. Net zoals
onze stad groeit en bloeit, zal
ook de maquette dat kunnen. De

Met de auto?
Laat dat biertje staan!

makers voorzien een modulaire
constructie die ze steeds kunnen
aanpassen aan nieuwe situaties.
Tegelijkertijd kan die constructie
dienen als werkmodel om geplande
ontwikkelingen in de stad te testen.
Benieuwd naar de toekomst van onze
stad? Wil je zelf meebouwen? Kom
dan zeker langs en laat van je horen!
Meer info
Stadhuis, Markt z/n
Maquette is elk weekend van
14 tot 17 uur te bezichtigen van
4 november tot 30 december

Bewijs dat je een
goede huisbaas bent
Wil je je woning verhuren? Laat zien dat je een goede
huisbaas bent. In Geraardsbergen ben je verplicht een
conformiteitsattest voor te leggen voor je huurwoning.
Dat garandeert de huurder een kwaliteitsvolle woning.

Een biertje op in De Ressort of De Spiraal? Verzeker jezelf
ervan dat het geen biertje te veel was. In de inkomhal en
in de zaal staan alcoholscans, een schenking van het Fonds
Emilie Leus.
De scans moeten nog maar eens onderstrepen dat alcohol
en rijden echt niet samengaan. Iets wat Vincent Leus,
papa van Emilie, maar al te goed begrijpt: “Het fonds is
vernoemd naar Emilie die samen met drie medestudenten
in 2009 tijdens een fietstocht van de weg werd gemaaid
door een dronken chauffeur. Emilie en twee andere meisjes
overleefden het niet. Met het fonds richten we ons op
preventie van en sensibilisering rond rijden onder invloed.
We steunen ook slachtoffers van verkeersongevallen. Zo is
het overlijden van Emilie niet totaal zinloos.”
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Het conformiteitsattest was al verplicht sinds
1 januari 2017, maar vanaf 1 januari 2019 komt er een
uitbreiding. Vanaf dan moet je voor iedere nieuwe en
bestaande tehuurstelling of terbeschikkingstelling in
het centrum van Geraardsbergen een attest hebben.
Heb je dat niet, riskeer je een GAS-boete.
Hoe vraag ik mijn attest aan?
Dien je aanvraag in bij de dienst Wonen of via het
Thuisloket. Goed Wonen vzw maakt dan zo snel
mogelijk een afspraak om je woning te controleren.
Voldoet die aan de kwaliteitsnormen, krijg je een attest. Afhankelijk van het aantal punten dat je woning
scoort, is dat attest vijf of tien jaar geldig.
Meer info
Dienst Wonen - Weverijstraat 20
054 43 44 81
wonen@geraardsbergen.be

Uitneembare
k alender

Jouw activiteit in de
evenementenkalender?
Geef deze dan tijdig door via
www.uitinvlaanderen.be!

EVENEMENTENKALENDER AUGUSTUS-NOVEMBER
AUGUSTUS
Woensdag 22 augustus
Spruitenbal – Provinciaal Domein
De Gavers – 10 tot 16 uur
Spruitenbal is een keitoffe doedag
voor kinderen van 6 tot 12 jaar,
hun vriendjes, hun mama's, papa's,
begeleiders en iedereen die er zin in
heeft! Inschrijven is voor individuele
bezoekers niet nodig. Groepen
vanaf 10 personen schrijven best
op voorhand in via gavers@oostvlaanderen.be. Dan liggen jouw
tickets klaar aan de kassa van de
groepen.
Onkerzelestraat 280, kinderen tot
12 jaar € 5, volwassenen € 3,
gavers@oost-vlaanderen.be,
www.degavers.be

Vrijdag 24 augustus
Bingo – LDC De Maretak
14.30 tot 16 uur

Groteweg 27B, gratis,
dienstencentrum@
ocmwgeraardsbergen.be,
054 43 38 36

Zomertocht – Stadscentrum –
18 tot 22 uur
Gratis animatie in restaurants en
cafés, voor elk wat wils.
Zaterdag 25 augustus
2de Opendeurdag fablab
Astertechnics – Astertechnics vzw
– 14 tot 18 uur
Kom kennis maken met het fablab:
dansende robots, 3D-printers,
lasercutter, wandelende dieren, LEDwheels, scratch, ....
Diebeke 21, gratis,
info@astertechnics.be,
www.astertechnics.be

ACG MannekenPisTrail 2018 –
Provinciaal Domein De Gavers –
8.30 tot 17 uur

Geniet van een 6 km jogging, een
15 km minitrail, een 25 km trail en
de 35 en 50 km trails die exclusief
de steengroeven van Lessines zullen
aandoen!
Onkerzelestraat 280,
acg@val.be,
www.mannekenpistrail.be

Dj Masaï op Zomerkermis – Markt
– 20 uur
Markt, gratis

Les Truttes op Zomerkermis –
Markt – 22 tot 23.30 uur
Markt, gratis

Van zaterdag 25 augustus tot
zondag 2 september
Circus Pepino – Kaatsplein
Groteweg 173,
€ 10 staand, € 15 zittend,
circuspepino@hotmail.com
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Zondag 26 augustus
Processie van Plaisance –
Markt – 10 tot 11 uur
Markt,
gratis

Zomerkermis Geraardsbergen –
Markt – 13 tot 22 uur
Markt, gratis

Woensdag 29 augustus
Kindershow – Clown Pleks en Timo
– Flexi-Pleksshow – Provinciaal
Domein De Gavers – 14.30 tot
16 uur
Clown Pleks en zijn assistent Timo
vermaken alle kinderen in deze
wervelende show. Iedereen kan en
mag assisteren op het podium bij
toffe goocheltrucs, nu eens met een
diertje dan weer met een kleurrijk
attribuut. Ook hier staan humor
en plezier op de eerste plaats. Als
bekende liedjes weerklinken, staat
iedereen op zijn stoel te dansen.
Onkerzelestraat 280, gratis,
www.degavers.be

Zondag 2 september
Inhuldiging wandelpad Kortelake –
’t Bruggenhuis – 14 tot 17 uur
Op zondag 2 september wordt
het infobord plechtig onthuld en
wordt het wandelpad van 4 km
officieel ingelopen. Onderweg krijg
je uitleg over het beheer van het
natuurreservaat.
Majoor Van Lierdelaan 50,
willem.boonen@skynet.be,
www.natuurpunt.be

Muurrock 4 Kids – Vesten – 14 tot
18 uur
Muurrock 4 Kids is een
muziekfestival voor kinderen en
wordt samen met Muurrock vzw
georganiseerd. Ook naast het
podium valt er zoals elk jaar heel wat
te beleven.
Vesten, gratis,
jeugddienst@geraardsbergen.be,
054 43 45 36,
Giesbaargse Jeugd

Vrijdag 31 augustus
Vuurwerkconcert Concertband
Cecilia Geraardsbergen – Markt –
21 tot 22 uur
Markt, gratis

Vuurwerk op muziek – Markt –
22 tot 22.30 uur
Vuurwerk op muziek door
Christophe Byl, internationaal
vuurwerkmaker.
Markt, gratis

SEPTEMBER
Zaterdag 1 september
Jazz Geraardsbergen – Abdijpark –
18 tot 23 uur
Jazz Geraardsbergen is een nononsense, kwalitatief hoogstaand
jazzfestival.
Abdijpark, € 12 VVK en € 18 kassa
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Donderdag 6 september
Digitaal Café – Bibliotheek
Geraardsbergen – 9.30 tot 12 uur
Dit Digitaal Café gaat over apps
die je kunnen helpen om een korte
uitstap te plannen of die je ter
plaatse bijstaan. We demonstreren
drie apps, daarna is het aan jou!
Gasthuisstraat 28, € 5,
vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

Vrijdag 7 september
Daguitstap voor senioren (Genk
– Maastricht) – Jeugdcentrum De
Spiraal – 7 tot 19 uur
Daguitstap voor senioren naar Genk
(C-Mine) en Maastricht (boottocht).
Middagmaal inbegrepen. We
vertrekken 's morgens om 7 uur
stipt. Rond 19 à 19.30 uur worden we
terug verwacht in Geraardsbergen.
Zakkaai 29, € 45, 054 43 44 20

Elke vrijdag van 7 september tot
21 december (behalve vrijdag 2
november)
Babbelonië Geraardsbergen –
Cafetaria Centrum voor Welzijn –
9 tot 11 uur
Wil je je stadsgenoten beter leren
kennen? Heb je zin in boeiende
gesprekken en leuke activiteiten?
In Babbelonië ontmoeten
Nederlandstaligen en anderstaligen
elkaar. Babbelonië is gratis en
inschrijven is niet nodig. Je kiest zelf
hoe dikwijls je komt.
Kattestraat 27, gratis,
vlad@vormingplus.be

Zaterdag 8 september
Kermis Zandbergen – Dorpsplein
Zandbergen
Kermis met allerhande optredens,
kermis, eet- en drankstandjes.
Zandbergenplein, gratis

Maandag 10 september
Ook de kringwinkel herstelt – De
Kringwinkel – 14 tot 16 uur
Rondleiding in het werkatelier van
de kringwinkel te Geraardsbergen.
Onbruikbare stukken krijgen
terug een nieuw leven. Je krijgt
een overzicht van de volledige
verwerking tot in de verkoopwinkel
in de Abdijstraat.
Gaverstraat 35C,
kvlvherhout@outlook.com

Vrijdag 14 september
Op de kaffeeklasj – LDC De
Maretak – 14.30 tot 16.30 uur
Een gezellig samenzijn met een tasje
koffie, gebak en een leuke sfeer!
Inschrijven tot 30 augustus 2018.
Groteweg 27B, € 2
(met Maretakpas gratis)

Zaterdag 15 september
Gala van de Giesbaargse Jeugd –

Zakkaai 29, € 5,
Giesbaargse Jeugd

Maandag 17 september
Google Foto’s: een
informatiesessie – Bibliotheek
Geraardsbergen – 19 tot 21 uur
Een informatiesessie voor mensen die
foto’s willen bewerken, online zetten
en delen.
Gasthuisstraat 28, € 2,
bib.geraardsbergen.be

Praatcafé dementie – LDC De
Maretak – 19.30 uur
Bijeenkomst voor familie en vrienden
van personen met dementie (persoon
met dementie ook welkom). Veerle
De Bou geeft een lezing over
jongdementie.
Groteweg 27B, gratis, 054 43 38 16

Donderdag 20 september
Starterscafé – Stadhuis –
20 tot 22 uur
Informatieavond en netwerkmoment
voor mensen die willen starten
met een onderneming of die
recent gestart zijn. Zowel starters
in hoofdberoep als in bijberoep
zijn welkom. We kunnen tijdens de
starterscafés beroep doen op de
expertise van de aanwezige ervaren
ondernemers. Kom gerust eens
luisteren of stuur een mailtje voor
meer informatie.
Markt,
economische.zaken@geraardsbergen.be,
054 43 45 05,
www.geraardsbergen.be

Vrijdag 21 september
Stan Van Samang – Op de schoot –
Arjaantheater – 20 tot 21.30 uur
Wil je Stan Van Samang eens van
dichtbij beleven? Dan is er goed
nieuws! Met de toepasselijke titel
'Op de schoot' trekt Stan Van
Samang in 2018 opnieuw naar
het theater. Zoals de titel doet
vermoeden wordt het een concert

in intieme setting, maar daarom niet
minder groots.
Zonnebloemstraat 5, € 32,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Vlaamse kermis met optreden van
W-E-KENT-BAND – LDC De Maretak
– 14.30 tot 16 uur
Groteweg 27B, € 4
(met Maretakpas € 2), 054 43 38 36

Van vrijdag 21 tot zondag
23 september
51ste fotosalon en 9de digitale
projectie – Koetshuis – vr 21/09:
20 tot 23 uur, za 22/09: 15 tot
19 uur, zo 23/09: 10 tot 12 uur en
15 tot 19 uur
Fotokring ‘De Krakeling’ stelt

tentoon! Digitale projecties op
vrijdag, zaterdag en zondag op
de eerste verdieping, tijdens
de openingsuren van het
salon. Niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
Abdijstraat 10, gratis

Zaterdag 22 september
Guido Belcanto – De Zoete Smaak
der Zonde – Arjaantheater – 20 tot
21.30 uur
Al zijn belangrijkste songs komen
aan bod: de prille hits als ‘Botsauto's’
en ‘Plastic Rozen’, maar ook het
nieuwe werk, van ‘Toverdrank’ tot
‘Geef Me Liefde’ - het allerbeste
van het allerbeste, alles op één rij.
Een verrukking voor zijn talloze
trouwe fans, een gedroomde eerste

E VE N E ME N T E N K ALE NDE R AUG U ST US - N OVEMBER

Jeugdcentrum De Spiraal –
21.30 tot 4 uur
Zaterdag 15 september wordt in
JC De Spiraal al de derde editie van
het Gala van de Giesbaargse Jeugd
georganiseerd. Binnenkort lanceren
we onze topaffiche!
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kennismaking voor nieuwkomers.
Zonnebloemstraat 5, € 28,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Repair Café Geraardsbergen –
Technisch Instituut Sint-Jozef –
13 tot 17 uur
We gooien ontzettend veel weg.
Ook dingen waar bijna niets mis
mee is en die na een eenvoudige
reparatie weer prima bruikbaar
zijn. Door je spullen te repareren,
verklein je de afvalberg.
Kleine Karmelietenstraat 3, gratis

Zaterdag 22 september, 27 oktober
en 24 november
Coderdojo – Bibliotheek
Geraardsbergen – 10 tot 13 uur
CoderDojo is een beweging die
kinderen en jongeren tussen 7 en
17 jaar wil leren programmeren.
Apps ontwikkelen, websites
ontwerpen, games bedenken, robots
in elkaar knutselen, ... alles wat te
maken heeft met ICT en elektronica
kortom. De kinderen leren bij op een
speelse en ongedwongen manier
onder leiding van volwassen en
bekwame mentors. Voorkennis is
niet nodig. Wel breng je bij voorkeur
je eigen laptop mee (wie geen laptop
heeft, kan er een gebruiken van de
bib). Ben je jonger dan 12 jaar? Dan
moet je een volwassen begeleider
meebrengen (die mag de workshop
volgen, maar moet niet).
Gasthuisstraat 28, gratis,
bib.geraardsbergen.be

Zondag 23 september
Gezinsdag – Provinciaal Domein
De Gavers – 11 tot 19 uur
Iedere deelnemer ontvangt een
gratis all-inkaart. Hiermee krijgt u
toegang tot alle attracties in De
Gavers. Inschrijven is verplicht en kan
via samenleving@geraardsbergen.
be. Inchecken tussen 11 en 14 uur.
Onkerzelestraat 280, gratis,
054 43 44 20

Poppenkast van Plaisance
– De wolf heeft tandpijn –
Arjaantheater – 15 uur
Sinds 1970 herleven poppenkasten
opnieuw en vind je ze terug in
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culturele centra, scholen en festivals.
Ook Herwig Deweerdt, bezieler van
jongerentheater Stekelbees, vond
de tijd rijp om zijn poppenkast van
zolder te halen, de poppen naar de
kleermaker te sturen en verhalen op
te snorren. Al durven die verhalen al
eens anders te verlopen dan de oude
sprookjesboeken vertellen …
Zonnebloemstraat 5,
volwassenen € 8, kinderen € 6
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Dinsdag 25 september
Sexting: een lezing – Koetshuis –
19.30 tot 21.30 uur
Jongeren beleven relaties en
seksualiteit steeds vaker online.
Online flirten en daten, seksueel
getinte foto's en filmpjes delen
(sexting), porno kijken. Maar ook
informatie zoeken over seks, of hulp
vragen. Hoe ga jij daarmee om als
opvoeder/ouder? Hoe neem je die
online wereld mee in je seksuele
vorming en hoe reageer je als zich
een incident voordoet op school of
thuis?
Abdijstraat 10, € 3,
bib.geraardsbergen.be

Vrijdag 28 september
Bingo – LDC De Maretak – 14.30
tot 16 uur
Groteweg 27B, gratis,
dienstencentrum@
ocmwgeraardsbergen.be,
054 43 38 36

Chris Lomme, Simone Milsdochter,
Katelijne Verbeke – Adela & Helena
– Arjaantheater – 20 uur (gratis
theaterinleiding om 19.15 uur)
De eerste helft van de vorige eeuw.
Heel wat vrouwen zijn onderweg.
Op de vlucht uit angst voor oorlog.
Op tocht vol goede hoop. Ze
doorkruisen Europa.
Een odyssee in een continent dat
op springen staat. Ze komen aan op
de plek waar ze oud zullen worden.
Alleen. Ze staren voor zich uit. Of
ze kijken achterom. Daar ligt het
ergens. Hun vaderland.
Zonnebloemstraat 5, € 18,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

OKTOBER
Donderdag 4, 11, 18 en 25 oktober
Eeuwige steen. Van groeve tot
beeld. – Sint-Catharinacollege –
14 tot 16 uur
Marc Waelkens neemt de hele
productieketen van stenen
voorwerpen onder de loep.
Hij toont de vaak eenvoudige
instrumenten die gebruikt
werden om harde steensoorten te
ontginnen, verduidelijkt waarom er
in de steengroeven prefabricatie
was en hoe het transport verliep.
Met rijkelijk beeldmateriaal
illustreert hij ten slotte hoe er op
de bouwwerven en in de ateliers
geassembleerd en afgewerkt
werd.

Vrijdag 5 oktober
Gili – Charlatan –Arjaantheater –
20 tot 21.30 uur
Al meer dan tien jaar waarschuwt
mentalist Gili ons tegen de
gevaren van manipulatie, tegen
kwakzalvers die misbruik maken
van de goedgelovigheid van hun
medemens. Maar wat gebeurt
er als Gili zich zélf inlaat met
charlataneske praktijken?
Zonnebloemstraat 5, € 16,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Zaterdag 6 oktober
Eetfestijn Natuurpunt BovenDender – Parochiezaal Grimminge
– 11.30 tot 13.30 uur en 17.30 tot
21 uur
Witte en zwarte pensen met
appelmoes, vegetarische schotel of
een boterham met hesp en rauwkost,
begeleid door een Iffraken, wijn
of frisdrank. De opbrengst gaat
naar de verdere uitbouw van de
natuurreservaten in Geraardsbergen,
Lierde en Everbeek.
Grimmingeplein 4,
koen.x.hilde@gmail.com,
www.natuurpunt.be

Zondag 7 oktober
Compagnie Cecilia – Heilig Hart –
Arjaantheater – 20 tot 21.30 uur
Heilig Hart vertelt het grappige en
tegelijk pakkende verhaal van twee
vrouwen en twee mannen die hun
weg zoeken op de kronkelende
autostrade van het leven. Daarbij
crashen ze meer dan ze willen.
Midden in de grillen van hevige
verleiding en bijna opgebrand,
zitten hun verslaafde zielen en
lijven vol moed maar ook wanhoop.
Zonnebloemstraat 5, € 15,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Dinsdag 9 oktober
Gratis informatiesessie dementie
– LDC De Maretak – 19.30 tot
21.30 uur

Informatiesessie over dementie
door Charlotte Vermeir
(Expertisecentrum Dementie
Meander).
Groteweg 27B,
admin.meander@dementie.be,
052 26 28 23

Donderdag 11 en 18 oktober
Beeldbewerking met je
smartphone of tablet – Bibliotheek
Geraardsbergen – 14 tot 16 uur
Je hebt voor heel veel bewerkingen
geen computer meer nodig. Maar
wat is fotobewerking eigenlijk en
waarom zou je het doen? Welke apps
heb je dan nodig en hoe werken
ze? Breng smartphone, tablet, iPad
of iPhone mee met volle batterij.
We werken vooral met de gratis
apps maar voorzie een budget
van een paar euro voor betalende
apps. Dit is in de eerste plaats een
cursus over beeldbewerking en niet
over de algemene werking van je
smartphone.
Gasthuisstraat 28, € 24 (sociaal tarief
€ 5), bib.geraardsbergen.be,
09 330 21 30

Woensdag 17 oktober
Infonamiddag ‘Hoe omgaan met
kwetsbare mensen’ – LDC De
Marertak – 14.30 tot 16.30 uur
Gebracht door Gregory Bistoen,
doctor in de psychologie.
Groteweg 27B, gratis,
dienstencentrum@
ocmwgeraardsbergen.be,
054 43 38 36

Vrijdag 19 oktober
Sarah Ferri & String Quartet –
Churches – Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaartkerk – 20 tot 21.30 uur
Voor haar album Displeasure,
bejubeld met 4 sterren in de
Standaard, pende Ferri eigenhandig
haar filmisch orkest neer. Sarah
herwerkte dit naar een intieme versie
voor piano en strijkers. Dit akoestisch
experiment groeide uit tot één van
de muzikale hoogtepunten van het
festival van Dranouter en krijgt zo
een vervolg in de Churches tour 2018.
Moerbekeplein 15, € 15,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Dag van de Jeugdbewegingen
in Geraardsbergen – Station
Geraardsbergen
Ook dit jaar zetten we
de jeugdbewegingen van
Geraardsbergen in de bloemetjes.
Een goedgevulde dag met een
ontbijt, dorp van de jeugdbeweging
en BBQ. Ook de kleinste leden
kunnen opnieuw gratis naar de
binnenspeeltuin!
Stationsplein, gratis
Giesbaargse Jeugd

Zondag 21 oktober
Margot Vanderstraeten over
haar boek ‘Mazzel tov’ –
Bibliotheek Geraardsbergen –
11 tot 12.30 uur
'Mazzel tov' is een boek over leren
omgaan met diversiteit en over
aanvaarding van 'de ander'. Een must
read.
Gasthuisstraat 28, € 7,
bib.geraardsbergen.be

Paddenstoelen in Kortelake –
’t Bruggenhuis – 14 tot 17 uur
Vochtige alluviale bossen hebben
een relatief rijke mycoflora.
Symbionten en houtafbrekers
overheersen het wilgen- en elzenrijke
moerasbos.
Majoor Van Lierdelaan 50, gratis voor
leden van Natuurpunt; € 1p.p. of
€ 2 per gezin voor niet-leden,
willem.boonen@skynet.be,
www.natuurpunt.be

Maandag 22 oktober
Smartphone, tablet, phablet of
laptop? : een informatiesessie –
Bibliotheek Geraardsbergen –
19 tot 21 uur
Een informatiesessie voor
mensen die zich een toestel willen
aanschaffen maar twijfelen tussen
smartphone, tablet, phablet en
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Wegvoeringsstraat 14, € 64 (met
Davidsfonds Cultuurkaart € 56),
academie@davidsfonds.be,
016 31 06 70, www.davidsfonds.be
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laptop en die meer willen weten over
wifi en 4G.
Gasthuisstraat 28, € 2,
bib.geraardsbergen.be

Woensdag 24 oktober
Jamila Channouf over haar boek
‘Sandwichkinderen’ – Bibliotheek
Geraardsbergen – 19 tot 20.30 uur
Een verhaal over 'flamingranten', over
leven in twee werelden.
Gasthuisstraat 28, € 3,
bib.geraardsbergen.be

Donderdag 25 oktober en
8 november
Windows 10 – Bibliotheek
Geraardsbergen – 13.30 en tot
16 uur
Deze cursus leidt u stap voor
stap langs belangrijke nieuwe en
vernieuwde opties en laat je Windows
10 ontdekken. Haal meer uit je PC
met dit nieuwste besturingssysteem!
Heb je een laptop met Windows 10?
Breng hem zeker mee!
Gasthuisstraat 28, € 25,
bib.geraardsbergen.be

Vrijdag 26, zaterdag 27, zondag
28 oktober, zaterdag 3 en zondag
4 november
‘The two inner artistic feelings’ –
Koetshuis – vr 26/10: 19 tot 22 uur,
za 27/10: 14 tot 18 uur, zo 28/10:
14 tot 18 uur, za 3/11: 14 tot 18 uur,
zo 4/11: 14 tot 18 uur.
Schilderkunst, poëzie, textiel,
sculpturen, fotografie, etc.
Tickets via artdion2104@hotmail.com

Vrijdag 26 oktober
Bingo! LDC De Maretak – 14.30 tot
16 uur
Groteweg 27B, gratis,
dienstencentrum@
ocmwgeraardsbergen.be,
054 43 38 36

Zaterdag 27 oktober
Kapitein Winokio – De winter van
Kapitein Winokio – Arjaantheater –
15 tot 16.30 uur
Kapitein Winokio, Mevrouw de Poes
en de muziekmatrozen nemen je
mee op hun muzikale tocht door de
dikke sneeuw. Ze ontmoeten Felix
de ijsbeer, zingen over dwarrelende
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sneeuwvlokjes en dansen samen met
jouw Kampioenen als pinguïns!
Zonnebloemstraat 5, € 13,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Zondag 28 oktober
Echt Antwaarps teater – ‘k Wil
maar ik kan niet – Arjaantheater –
15 tot 18 uur
Na een wereldreis van zeven
maanden komt Filip, de enige zoon
van Bob en Christiane terug thuis.
Tijdens zijn reis is hij in Afrika verliefd
geworden op Elke, een Belgische
dokter zonder grenzen. Zo verliefd
dat hij binnen de kortste keren wil
trouwen. Met heel veel enthousiasme
wil hij zijn ouders verrassen met dit
grote nieuws maar die hebben voor
hem een nog grotere verrassing in
petto. Als de ouders van Elke op
hun beurt ook een verrassing klaar
hebben is er verbijstering alom.
Zonnebloemstraat 5, € 15,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Dinsdag 30 oktober
Bloemschikken ‘Herfst’ – LDC De
Maretak – 14 tot 16.30 uur
Inschrijven kan tot en met 19
oktober 2018.
Groteweg 27B,
€ 20 (met Maretakpas € 15),
dienstencentrum@
ocmwgeraardsbergen.be,
054 43 38 36

De fantastische Roald Dahl
workshop – Bibliotheek
Geraardsbergen – 14 tot 16 uur
Wie kent ze niet: de Grote Vriendelijke
Reus, Mathilda en Daantje, de griezels
en de minpins, ... Deze workshop
is een boeiende mix met volgende
ingrediënten: (taal)spelletjes,
creatieve, frisse oefeningen in
leren samenwerken, zelfexpressie,
zelfvertrouwen, stimuleren van
taalvaardigheid en fantasie,
een vleugje theater, uitbreiding
woordenschat, en op speelse wijze
verhaaltechnische aspecten leren. En
ondertussen veel zin krijgen om te
genieten van het werk van Roald Dahl.
Gasthuisstraat 28, € 2,
bib.geraardsbergen.be

NOVEMBER
Woensdag 7 november
Grensgeval – Plock! –
Arjaantheater – 14 tot 15 uur en 16
tot 17 uur
Camiel probeert het schilderij van
zijn grote voorbeeld Jackson Pollock
na te maken. Maar hoe krijgt hij de
juiste vlek op de juiste plek? Moet
hij de verf druipen, gieten, spatten,
smijten? Werken met kwasten of
stokken of volledige potten? Zijn
hele lichaam gooit hij in de strijd.
Maar hoe hij ook draait, springt, rolt
of zweeft, zijn schilderij lijkt niet op
het origineel.
Zonnebloemstraat 5, € 8 (kinderen
tot 12 jaar € 6),
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Donderdag 8 november
Demo dagen bij de Provinciale
Uitleendienst – Provinciale
Uitleendienst – 15 tot 19 uur
Wil je een feest, tentoonstelling
of toneel organiseren met je
vereniging? Dan heb je materiaal
nodig. Hiervoor kan je terecht bij
de Provinciale Uitleendienst. Wil je
toch liever eerst even kijken wat je
kan lenen en hoe? Dan ben je meer
dan welkom op de Opendeurdag.
Inschrijven is aanbevolen. Laat
weten met hoeveel personen je
komt en wat je interessegebied
is. Alle ingeschrevenen krijgen
een goodie-bag. Op de Opendeur
wordt materiaal gepresenteerd in
themahoeken geluid, belichting,
video, tentoonstelling en spel. Je
krijgt ook uitleg over de website
met o.a. registratieprocedure en
aanvraagprocedure.
Zakkaai 27, gratis, uitleendienst.
provincie@oost-vlaanderen.be,
09 253 40 38,
www.oost-vlaanderen.be/uitleendienst

Vrijdag 9 en zaterdag 10 november
Concertband Cecilia – A walk to
victory 1914-1918 – Jeugdcentrum
De Spiraal – 19.30 tot 21.30 uur
In het kader van 100 jaar einde
van de 'Groote Oorlog' maak je
deel uit van een buitengewoon

Zakkaai 29, € 16,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Zaterdag 10 en 17 november
Cursus: Microscopie van
paddenstoelen – De Helix –
9.30 tot 16.30 uur
We werken met de microscoop
en ontdekken wat niet meer
zichtbaar is met het blote oog,
maar wel onontbeerlijk is voor
determinatie. De preparaten worden
op een scherm geprojecteerd, zodat
iedereen alle details kan zien. Ook
paddenstoelen uit eigen tuin of
omgeving mogen meegebracht
worden voor determinatie.
Inschrijven verplicht via
www.natuurpunt.be.
Hoogvorst 2, € 35 (leden Natuurpunt
€ 25), willem.boonen@skynet.be

Zondag 11 november
Arne De Wilde/Evelin Brosi –
Granaatscherven – Arjaantheater
– 20 tot 21.30 uur
‘Granaatscherven’ is meer dan een
persoonlijke familiekroniek, het is
een ongemakkelijke confrontatie
met onze mismeestering van
het verleden. Precies 100 jaar na
Wapenstilstand roepen Evelin Brosi,
Arne De Winde en hun spelers
op wat niet op te roepen valt: “ 't
wreede van een loopgraaf-zicht…”

In gesprek met …
Chris Lomme @noen –
Kunstacademie – 11 tot 13 uur
Een theatermaker, schrijver of
acteur schuift aan tafel in de
Kunstacademie. We serveren
vragen over theater, literatuur en
kunst. Bij een warme kom soep
en een boterham ontdekken we
wat onze boeiende gast beweegt.
@noen is een samenwerking
van De Kunstacademie en
het Cultuurcentrum van
Geraardsbergen.
Zonnebloemstraat 5, € 14,
ccdeadbij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Vrijdag 16 november
Yevgueni – Tijd is alles –
Arjaantheater – 20 tot 21.30 uur
Wie Yevgueni als theater(tour)fenomeen kent, weet dat hij
zich mag verwachten aan een
verrassende achtbaanrit met
vertragende momenten bergop en
steile afdalingen op topsnelheid.
Van ingetogen, akoestische pareltjes
tot rock 'n roll. Want Yevgueni blijft
bovenal de koning van de hoop en –
waar nodig – troost. Niet te missen
dus. Tijd is alles, maar dit wordt weer
twee uur pure winst!
Zonnebloemstraat 5, € 19,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Zaterdag 17 november
Bart Kaëll & Luc Appermont – Bart
en Luc intiem – Arjaantheater –
20 tot 21.30 uur
Luc Appermont en Bart Kaëll intiem
… als team. Samen nemen ze u
mee naar hun verste verleden, hun
mooie en emotionele momenten,
hun lief maar ook hun leed. Luc
en Bart vertellen honderduit. Van
banale weetjes tot gebeurtenissen
die hun leven tekenden. Humor
gecombineerd met pure ernst.
Verhalen gecombineerd met liedjes.
Soms met een brede glimlach, soms
vertederend en soms met de krop in
de keel.
Zonnebloemstraat 5, € 20,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Grotestraat 20, € 8 (studenten
Kunstacademie € 5),
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61,
www.de-abdij.be

Uilentocht in het Raspaillebos –
De Helix – 18 tot 21 uur
Traditionele avondwandeling
in het Raspaillebos, op zoek
naar de bosuil. Als het weer
meevalt, is een auditief
spektakel gegarandeerd.
Met wat geluk krijgen we er
ook een of meerdere te zien.
Aansluitend volgt een borrel,
koffie, thee of warme choco.
Hoogvorst 2, gratis voor leden van
Natuurpunt; 1 € p.p. of 2 € per gezin
voor niet-leden,
koen.x.hilde@gmail.com,
www.natuurpunt.be

Zondag 18 november
Muziektheater De Kolonie &
HERMESensemble – Mevrouw Bob
– Arjaantheater – 20 tot 21.30 uur
(gratis theaterinleiding om 19.15
uur)
Life's a bitch. Niemand wordt
geboren voor zijn plezier. Maar over
anderen vinden we gemakkelijk dat
zij louter geboren lijken om plezier
te maken en geluk te hebben.
Mevrouw Bob komt u de ogen
openen. Mevrouw Bob wordt geen
monoloog, maar een rasechte dialoog
tussen de tekst van Peter De Graef
en de livemuziek van Bo Spaenc.
Marc Tooten speelt altviool, Tania
Van der Sanden is mevrouw Bob,
een erg succesvolle zakenvrouw. Een
ongeneeslijke ziekte manifesteert
zich acuut.
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cultureel samenwerkingsproject
in Geraardsbergen. Absolute
primeur voor onze stad: een
historische theaterwandeling
langsheen drie locaties die een
oorlogsgeschiedenis van betekenis
bezitten. Je ontdekt er gaandeweg
enkele personages en taferelen
uit de periode 1914-1918. Als
finale wandel je letterlijk de
overwinningssfeer tegemoet: een
swingend concert met muziek uit
de oorlogsjaren in samenwerking
met Wings of Memory. Concertband
Cecilia Geraardsbergen (CCG)
verwent je met swingende hits in
een stijlvol jasje als ware het een
authentiek Glenn Miller Orchestra.
Mis deze unieke afsluiter als
aandenken aan de 'Groote Oorlog'
niet. The war is over, let's make the
Swinging Years live again!
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Zonnebloemstraat 5, € 15,
ccdeabdij@geraardsbergen.be,
054 43 72 61, www.de-abdij.be

Maandag 19 november
Praatcafé dementie – LDC De
Maretak – 19.30 uur
Bijeenkomst voor familie en vrienden
van personen met dementie (persoon
met dementie ook welkom): Zinvolle
dagbesteding voor personen met
dementie door Expertisecentrum
Dementie Meander.
Groteweg 27B, gratis, 054 43 38 16

Donderdag 22 november
Bankieren met je smartphone –
Bibliotheek Geraardsbergen –
14 tot 16 uur
Bankieren met smartphone of tablet
zit in de lift. We verwachten dat er
tegen het einde van dit jaar meer
dan 4 miljoen mensen gebruik van
maken. Niets kan dan ook op tegen
het gemak van bankieren met de
smartphone.
Gasthuisstraat 28, € 12, sociale prijs € 2,
vlad@vormingplus.be

Vrijdag 23 november
Aan de slag met de iPad en iPhone
– Bibliotheek Geraardsbergen –
9 tot 12 uur
Misschien ben je van plan een iPhone
of iPad aan te schaffen? Of misschien
heb je er pas een gekocht? Maar
hoe werkt alles nu precies? Wat zijn
apps en hoe krijg je ze op je toestel?
Kunnen bepaalde tools je helpen in
je dagelijkse leven? Hoe geraak je
op internet, hoe lees je je mails, hoe
werkt de agenda, kan je to-do-lijstjes
maken, ... ? In deze korte cursus ga
je zelf aan de slag met een iPad of
iPhone.
Gasthuisstraat 28, gratis, € 10 (sociaal
tarief € 2,5), bib.geraardsbergen.be

Bingo – LDC De Maretak – 14.30 tot
16 uur
Groteweg 27B, gratis,
dienstencentrum@
ocmwgeraardsbergen.be,
054 43 38 36

Maandag 26 november
Google Drive: een informatiesessie
– Bibliotheek Geraardsbergen –
19 tot 21 uur
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Google Drive bevat onder meer een
tekstverwerker, een rekenblad, een
programma om presentaties te geven
en formulieren om inschrijvingen
voor een activiteit bij te houden. Al
die documenten kunnen in Google
Drive opgeslagen worden, gedeeld
worden met anderen, bewerkt
worden door anderen. Dat maakt
het mogelijk gezamenlijk aan een
document te werken, zodat iedereen
in real-time op de hoogte blijft van de
wijzigingen.
Gasthuisstraat 28, € 2,
bib.geraardsbergen.be

Vrijdag 30 november
Op de kaffeeklasj – LDC De Maretak
– 14.30 tot 16.30 uur
Een gezellig samenzijn met een tasje
koffie, gebak en een leuke sfeer!
Inschrijven kan tot 16 november
2018.
Groteweg 27B, € 2 (met Maretakpas
gratis)

DECEMBER
Zaterdag 1 december
Trefdag Repair Cafés Vlaamse
Ardennen-Dender – The Preacher –
13 tot 17 uur

Deze regionale trefdag is een ideale
gelegenheid voor organisatoren,
herstellers en vrijwilligers om te leren
van elkaar, ideeën uit te wisselen en te
netwerken. Geïnteresseerden die zelf
een Repair Café willen starten, kunnen
proeven van een 'live' Repair Café, een
infomoment volgen en ideeën opdoen
van geroutineerde organisatoren,
herstellers en vrijwilligers. Gelieve
vooraf in te schrijven.
Markt 9, gratis, vlad@vormingplus.be

Zondag 2 december
Trage wegen tussen Zarlardinge en
Everbeek – Kerk Zarlardinge –
14 tot 17 uur
Trage wegenwandeling van 8 km
langs het glooiend landschap van
Everbeek-Beneden, de Kollebroeken
en het Brauwierbos.
Zarlardingeplein, gratis voor leden van
Natuurpunt; 1 € p.p. of 2 € per gezin
voor niet-leden,
Rudystevens54@gmail.com,
www.natuurpunt.be

Museumuitstap
naar Antwerpen

Anderstaligen in Geraardsbergen en al wie met anderstaligen
in aanraking komt zijn meer dan
welkom op onze taalmarkt.
Afspraak op 4 oktober in Jeugdcentrum De Spiraal. Wat staat er
op het programma?
Van 9 tot 12 uur maken we
een wandeling door de stad
met een bezoekje aan de
vrijetijdsdiensten. ’s Middags
lunchen we samen in De Spiraal.
Van 13 tot 20 uur organiseren
we een taalmarkt in De Spiraal
met een interactieve infostand
over al de gelegenheden om
je Nederlands te oefenen in
Geraardsbergen. Doorlopend
is het taalcafé open voor een
lekker drankje en tussendoor
zorgen we voor enkele
verrassingen!

In de voormiddag brengt de bus ons naar het Red Star Line Museum, dat draait
rond volksverhuizingen. Antwerpen was lang de plek waar immigranten naartoe
reisden om vanuit de haven met een schip van de Red Star Line naar Amerika te
vertrekken. Tegenwoordig is Antwerpen voor veel migranten de eindbestemming.
Op basis van de verhalen van toen leidt het bezoek de deelnemers dus naar het nu.
’s Middags picknicken we met z’n allen aan het MAS, waar we in de namiddag een
rondleiding krijgen. Het MAS is meer dan een museum. Het is een indrukwekkend
pakhuis midden in de bruisende wijk het Eilandje. Een wandelboulevard met
metershoge glaspartijen leidt de bezoekers 60 m hoog. Elke verdieping biedt een
nieuw verhaal over Antwerpen, de Schelde, de haven en de wereld. Bovenop de
tiende verdieping wacht je een prachtig panorama over de stad, de haven en de
stroom.
We vertrekken om 7.45 uur aan De Spiraal
met de bus en zijn terug rond 17.45 uur.
Inschrijven kan tot 19 oktober bij de
dienst Samenleving/Integratie, via
054 44 84 of via samenleving@
geraardsbergen.be. De
deelnemersprijs bedraagt
€ 12 en € 3 met een
Vrijetijdspas. Een broodje en
drankje zijn inbegrepen.

© Filip Dujardin

Geraardsbergen toont
de weg naar
beter
Nederlands

De dienst Samenleving/Integratie van de stad Geraardbergen organiseert op
zaterdag 27 oktober samen met Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender vzw
een daguitstap naar Antwerpen. We bezoeken het Red Star Line Museum en het
Museum Aan de Stroom (MAS). Iedereen is welkom om mee te gaan en ervaringen uit te wisselen!

Museum Aan de Stroom (MAS)

5 x 5 x 5 zoekt deelnemers
Op vraag van meerdere nieuwkomers
in de stad organiseren de dienst
Samenleving/Integratie en
Vormingplus Vlaamse Ardennen
Dender vzw het project 5 x 5 x 5.
Vijf Geraardsbergse ouderen die de
Tweede Wereldoorlog meemaakten,
gaan vijf keer in gesprek met vijf
nieuwkomers uit oorlogsgebieden.
Samen denken ze terug aan hun

ervaringen. Ze luisteren naar elkaar
en wisselen tips uit om die ervaringen
een plaats te geven. Rachida
Ouchoukout, professioneel lifecoach,
leidt de gesprekken in goede banen.
Interesse om mee te doen?
Neem contact op met de dienst
Samenleving via 054 43 44 20 of via
samenleving@geraardsbergen.be, of

met Marijke Verleyen van Vormingplus
Vlaamse Ardennen Dender via
09 330 21 30 of via
marijke.verleyen@vormingplus-vlad.be.
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Nieuwe brochure
voor senioren in
Geraardsbergen
De stad Geraardsbergen en OCMW willen senioren beter op de hoogte
brengen over de dienstverlening die op hen gericht is. Voorheen was
die informatie vooral verspreid binnen verschillende afdelingen van
de stad en het OCMW. Door de komst van onze nieuwe brochure is dat
verleden tijd. Voortaan vind je alle informatie gebundeld in een handig
document.
Wil je graag een brochure?
Neem contact met de dienst
Samenleving via 054 43 44 20
of via samenleving@geraardsbergen.be.

Giesbaargse senioren op schok
De stad Geraardsbergen en de adviesraad voor
senioren nodigen alle Giesbaargse senioren uit voor
een swingende daguitstap op vrijdag 7 september!
Ziehier het programma:

7 uur (stipt!): vertrek naar Genk vanaf De Spiraal
(Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen)
9.30 uur: bezoek aan C-Mine Genk
(voormalige steenkoolmijn van Winterslag in Genk)
11.30 uur: vertrek vanuit Genk naar Maastricht
12.30 uur: lunch aan De Maas (dranken niet inbegrepen)
14.30 uur: rondvaart op De Maas
16 uur: vrij bezoek aan Maastricht
18 uur: terugrit naar Geraardsbergen

Inschrijven kan via onderstaande strook die je dan
afgeeft aan of opstuurt naar de dienst Samenleving
(Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen),
of telefonisch via 054 43 44 20.

INSCHRIJVING DAGUITSTAP VOOR SENIOREN OP VRIJDAG 7 SEPTEMBER
Naam + voornaam ...........................................................................................................................
Adres. . .............................................................................................................................................
Postcode.................Gemeente. . .......................................................................................................
Telefoonnummer/gsm-nummer: .. .....................................................................................................
Ik wens samen te zitten met: ............................................................................................................
Ik wens als middagmaal (voor- en hoofdgerecht + dessert):
Vlees (kipfilet met sjalotjes, champignons, wortels en bleekselderij)
Vis (zalmfilet met dillesaus)
Inschrijvingsprijs: € 45
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Dementie:

je staat er niet alleen voor

Hoe ouder we worden, hoe minder vlot
sommige zaken gaan. Een geheugen dat ons af
en toe in de steek laat bijvoorbeeld. Als je echt
het gevoel hebt dat er iets niet pluis is, kan dat
verschillende oorzaken hebben. Dementie is
daar een van. Een dergelijke diagnose kan een
zware klap zijn, voor je zelfvertrouwen en voor
je relaties.
Dementie is niet iets wat je alleen mag dragen.
Je kan er immers niet aan doen. Spreek met je
arts en neem iemand in vertrouwen. Je kan met
je vragen ook steeds terecht bij je mutualiteit,
of bij het Expertisecentrum Dementie Meander
via 052 26 28 23 of meander@dementie.be.

Gratis infosessie over dementie
Wat is dementie? Wanneer wordt het
meer dan vergeten alleen? In deze infosessie proberen we deze en vele andere
vragen te beantwoorden. Spreker van
dienst is Charlotte Vermeir van het
Expertisecentrum Dementie Meander.
Inschrijven kan via 052 26 28 23 of
admin.meander@dementie.be.
Waar? LDC De Maretak
Wanneer? Dinsdag 9 oktober van 19.30
tot 21.30 uur
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Goed KLIMAATNIEUWS 		

Goed bezig, Geraardsbergen! Met ons actieplan ‘Geraardsbergen Energieneutraal’ uiten we de ambitie om inwoners en bedrijven te voorzien van energie die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen op ons eigen grondgebied. We hebben al veel vooruitgang geboekt en blijven er volop voor
gaan, nu met een nagelnieuw klimaatplan! Ziehier een overzicht van onze plannen en realisaties.
Heb je het al gehoord?
• Ons nieuwe kenniscentrum zal
voldoen aan de ‘Bijna Energie
Neutraal’-norm.
• Het OCMW zal haar woonzorgcentra maximaal voorzien van
zonnepanelen. Via een burgercoöperatie kunnen inwoners participeren.
• De stad wil het energieverbruik
in stedelijke gebouwen omlaag
halen. Binnenkort starten we met
de Kunstacademie: het dak wordt
geïsoleerd en de ramen vervangen. Samen met enkele andere
renovatiewerken zal dat de CO2uitstoot van stedelijke gebouwen
de komende drie jaar met 30%
verminderen.
• Het komende jaar vervangt het
Autonoom Provinciebedrijf de
stookinstallatie van jeugdherberg
’t Schipken door een biomassainstallatie. Die wordt aangedreven
door houtsnippers van het groenbeheer op het provinciaal domein
De Gavers.
• De stadsdiensten hebben al drie
voertuigen die rijden op aardgas.
Dat is beter voor het milieu én
voordeliger voor de portemonnee.
Check www.geraardsbergen.be/
klimaatgezond voor meer informatie.
• De jeugd van Geraardsbergen
vormt de komende twee schooljaren een ‘Klimaatbende’. Onze
scholen hebben massaal het
klimaatcharter ondertekend. Met
behulp van actieve educatieve ondersteuning werken ze initiatieven
uit rond klimaatthema’s!
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• Jeugdbewegingen gaan duurzaam
op kamp! Vorig jaar kregen ze een
pakket ecologische schoonmaakmiddelen mee, dit jaar gaat de aandacht
naar ecologische voeding.
• Na de extreme regens in 2016 is de
groep ‘Vrijwilligers wateroverlast’
opgericht. Bij eventuele toekomstige
overstromingen willen zij de hulpdiensten en mensen in nood bijstaan.
De stad heeft in zijn hemelwaterplan
overigens maatregelen opgenomen
die de gevolgen van extreme regens
kunnen milderen. Onder andere

		 uit eigen stad

meer wateropvang en infiltratie
kunnen zoden aan de dijk brengen. Voor een overzicht, check
www.geraardsbergen.be.
• Tot eind september kan je een
klimaatfietstocht maken, die
begint vanaf De Helix. Aan de
hand van een kaart en brochure
(te downloaden via www.lne.
be/de-helix of te verkrijgen aan
de balie van De Helix) fiets je
langs enkele stopplaatsen die
je wegwijs maken in het complexe verhaal van de klimaatverandering. Voor kinderen is
er een apart boekje met leuke
opdrachten. Aan de fietstocht
is ook een wedstrijd gekoppeld.
De winnaar ontvangt een boekenbon van € 100 en ook voor
de kinderen ligt er een mooie
prijs klaar.

De stad
Geraardsbergen helpt
ook jou om energie te
besparen!
Renovaties aan je woning kunnen je energiefactuur drastisch
omlaag halen. Je kan daarvoor
via de stad nog tot eind 2018
een Vlaamse energielening
aanvragen. Een andere manier
voor een goedkopere energiefactuur is de groepsaankoop
dak- en spouwmuurisolatie
van SOLVA en vzw BEA in
samenwerking met onze stad.
Daarmee bespaar je 20%! De
actie loopt nog tot 31 december 2018, inschrijven kan via
www.energiegroepsaankoop.be.

IEDEREEN
(VER)TELT
Leerlingen uit
het vierde,
vijfde en zesde
leerjaar uit zes
basisscholen
doen hun duit
in het zakje.
Via het project
‘Iedereen (ver)
telt’ liet de
jeugddienst
hen meedenken over
hoe zij hun
eigen leef- en
schoolomgeving graag
zien. Uit de
verzamelde
inzichten
groeiden
spontaan een
aantal initiatieven. Meer en meer
leerlingen gingen sinds het begin
van de actie te voet of met de
fiets naar school. Enkele scholen
overwegen samen met de stad
en de politie schoolstraten in te
voeren. Straten in de buurt van de
school zijn dan aan het begin en
einde van een schooldag afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer.
Niet alleen
goed voor de
luchtkwaliteit,
maar ook voor
de veiligheid
van de omgeving. Verdere
acties volgen!

• Stem tot en met 7 oktober op
jouw favoriete lokale energieproject op stroomversneller.be
en help zo de stad meer
klimaatacties te ondernemen.
Indien voldoende inwoners
stemmen, ontvangt de stad een
flink startkapitaal!
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Klimaatplan met lef!
13 Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten laten van zich horen in een gedurfd
regionaal actieplan dat doordrongen is van hun klimaatgezonde visie. In dat
plan schuiven ze een top 20 van de meest dringende acties naar voren. Via een
brede en doorgedreven aanpak hopen de gemeenten de ambities tegen 2030
waar te maken: de CO2-uitstoot in hun grondgebied met 40% verminderen en
de gevolgen van klimaatverandering inperken. Ook Geraardsbergen doet vlijtig
mee!
Gedurfd plan voor een duurzame toekomst
Enkel een echte kentering op vlak van wonen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, consumeren brengt de ambitieuze doelstellingen van het project binnen handbereik. De evolutie naar
een koolstofvrije en klimaatgezonde regio tegen 2050
moet immers nu al ingezet worden.
Volgens onderzoek van studiebureau Zero
Emission Solutions, ondersteunende partner
in dit project, is dit enkel haalbaar door in te
zetten op zowel energiebesparing als op
hernieuwbare energie. Dat is ook de piste
waar de projectpartners bewust voor
kiezen.
Gedeelde verantwoordelijkheid
De realisatie van het plan vereist een
doortastend beleid. De 13 steden
en gemeenten stellen daarom het
voorbeeld door een klimaatgezonde
reflex te ontwikkelen in alle aspecten
van hun werking (verduurzaming eigen
gebouwen, wagenpark, energieverbruik,
verplaatsingen, …)
Natuurlijke, regionale partners in dit
verhaal zijn verder de inwoners, bedrijven,
verenigingen, scholen, enzovoort. Om de
noodzakelijke omslag te realiseren moeten
ook zij breder, verder, toekomstgerichter
denken en op basis daarvan mee actie
ondernemen.
20 prioriteiten voor de regio
Het klimaatplan telt alvast genoeg acties om zich
voor te engageren. De projectpartners vertaalden hun
visie en strategie naar een beleidstekst met meer dan
60 maatregelen en meer dan 300 acties. Een top 20 geeft de
prioriteiten weer in verschillende domeinen. Het finale klimaatplan
is beschikbaar via www.geraardsbergen.be/klimaatgezond.
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TOP 20
Sector Steden en gemeenten
als organisaties
• Diverse technische maatregelen uitvoeren om de
energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers
van het gemeentelijk patrimonium te verbeteren
• Klimaattoets invoeren voor alle relevante beslissingen binnen
de stad of gemeente
• Openbare verlichting op een slimme manier gebruiken

Tertiaire sector
• Bedrijven en organisaties in de tertiaire
sector en middenstand aanzetten tot het nemen van
maatregelen met betrekking tot energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, rationeel energie-gebruik
• Scholen en (jeugd)verenigingen betrekken in het klimaatverhaal

Sector Huishoudens
• Woonbeleid sturen naar meer duurzaamheid
• Adviseren en ondersteunen bij energetische renovaties

Sector Industrie
• Bedrijven aanzetten om maatregelen te nemen met
betrekking tot energie-efficiëntie, hernieuwbare
energie en rationeel energiegebruik

Sector Mobiliteit
• Ruimtelijke visie formuleren en implementeren met
betrekking tot duurzame mobiliteit
• Fietsinfrastructuur verbeteren
• Elektrische fietsen stimuleren als alternatief voor de wagen
• Duurzaam schoolverkeer stimuleren
• Gedeeld vervoer stimuleren

Sector Duurzame energie
• Stroom produceren aan de hand van zonnepanelen
• Stroom produceren aan de hand van windturbines

Overige
• Inzetten op burgerparticipatie om draagvlak te creëren
voor het klimaatverhaal

Adaptatiemaatregelen
• Duurzame waterbalans
• Biodiversiteit en de klimaatadaptieve werking van
ecosystemen versterken op het privaat domein
• Blauwgroen netwerk creëren op het publiek domein en in de
open ruimte
• Erosie bestrijden in samenwerking met landbouwers
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Een bij-vriendelijk actieplan
Op 31 mei 2015 ondertekende Geraardsbergen het charter
‘bij-vriendelijke gemeente’. Met dat charter wil de stad
een lokaal actieplan opstellen voor het welzijn van de
bijen op ons grondgebied. Concreet draait het plan rond
drie thema’s: zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving
op alle openbare plaatsen, sensibilisatie van burgers en
sensibilisatie van landbouw en industrie. Op 24 april 2018
keurde de gemeenteraad het opgestelde actieplan goed.
Bij-vriendelijke metamorfoses
Bij heraanplantingen kiezen we steeds voor bij-vriendelijke planten,
denk maar aan de bodembekkende Geraniums die nu de rotonde van de
Zonnebloemstraat sieren. Ook de begraafplaatsen van Geraardsbergen
ondergingen een metamorfose: van een kale, kille plek tot een groen
rustpunt met bloemenweide. Op die bloemenweide knutselde onze
Groendienst een insectenhotel in elkaar zodat wilde bijen er een nestplaats vinden. Het snoeihout verwerkten ze achteraf in takkenwallen die
nestgelegenheid bieden voor de vogels.

Klaproosvelden en
vredesbomen herdenken de Groote Oorlog
Tot eind 2018 legt het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB) de link
tussen natuur en oorlog in het project
‘Taking care of Flanders Fields’. Daarin
staat de klaproos centraal als
herdenkingssymbool van de Groote
Oorlog. Steden, gemeenten en andere
partners kunnen klaprooszaadjes
bestellen om velden mee in te zaaien,
samen met het ANB.
De bloeiende klaproosvelden doen
ons stilstaan bij wat er 100 jaar geleden gebeurd is. Daarnaast belichten
ze de kracht van de natuur, die vanuit
de vernieling nieuw leven brengt.
Ook tijdens de Geraardsbergse zomer
kleuren klaprozen de begraafplaatsen
rood. In het najaar gaan we zelfs nog
een stap verder met een ultiem eerbetoon. Op 11 november planten we
op de begraafplaats van Goeferdinge
een zomereik. Die dient als herinneringsboom, een eeuwenoude traditie
om een belangrijke gebeurtenis te
vereeuwigen.
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Versnipper je snoeihout!

Snoeihout afval? Niets is minder
waar! Je kan snoeihout op verschillende manieren verwerken. Je kan
het versnipperen en gebruiken als
mulchmateriaal, je kan er een
snipperpad mee aanleggen of je kan
het gebruiken in je composthoop.
Stel dat je je snoeihout versnippert. Als je dat met een hakselaar
doet, blijft er van je oorspronkelijke
hoop takken amper 10% over. Die
snippers zijn een stuk makkelijker
te gebruiken dan takken. Je kan ze
gemakkelijk met je riek of kruiwagen verplaatsen.

Wat is nu de ideale hakselaar
voor welk type snoeihout? Kom
op zaterdag 15 september
tussen 10 en 16 uur naar het
compostpark en ontdek het!
Onze compostmeesters geven
doorlopend demonstraties met
hakselaars met verschillende
snijmechanismen.

Meer info
Milieudienst
054 43 44 40
milieu@geraardsbergen.be

Giesbaargse Jeugd leeft!
De Giesbaargse Jeugd bestaat nu al iets meer dan twee jaar. Of hoe je soms zo snel gewend
kan raken aan iets, dat het lijkt alsof het nooit anders is geweest. Logisch in dit geval, als je
ziet hoe druk de Giesbaargse Jeugd de voorbije jaren in de weer is geweest. Jongeren in
Geraardsbergen een stem geven, dat is hun doel. En daar zijn ze dubbel en dik in geslaagd, zo
bewijst dit overzicht!

Talent in overvloed
Tijdens de talentenjacht eind mei lieten we ongeveer 200
kinderen proeven van verschillende beroepen. Van politieagent over barista tot houtbewerker, aan droomjobs
geen gebrek. Aan talent evenmin. Dikke pluim voor alle
deelnemers en nogmaals een welgemeende dankjewel
aan de handelaars die onze jeugd deze kans gaven.
Ook op het vrij podium in het Koninklijk Atheneum
Geraardsbergen zagen we heel wat talent verzameld. Via
een stappenplan lieten we de leerlingen kennismaken
met onze werking. Het hele takenpakket werd haarfijn
uitgelegd, van budgetkwesties tot organisatie van evenementen. Heb jij zelf een idee voor een leuke activiteit?
Laat het ons zeker weten, we ondersteunen jullie graag
financieel en praktisch!

Samen staan we sterk
Tijdens de examenperiode steken we de studerende
jeugd graag een hart onder de riem. Dagelijks verwelkomden we talloze blokbeesten in de studeerruimte van
het jeugdcentrum of in de kerk van Zarlardinge. Tussen al het studeren door was er voldoende ruimte voor
ontspanning: een driekwartierfuif, een ijsjeskar, … de
innerlijke mens was steeds gesterkt!
Beleefden we ook graag samen: de Rode Duivelsgekte.
Iedereen die met ons samen op de Markt kwam kijken,
kreeg een Rode-Giesbaargse-Jeugd-Duivelbandje om de
arm geschoven. Laten zien dat we als een blok achter
onze Duivels staan, daar ging het om!

Grenzen verleggen
Een van onze medewerkers trok er in mei op uit. In het
kader van het Youth in Action-project ging ze in Zweden een kijkje nemen naar hoe ze het jeugdwerk daar
organiseren. Een leerrijke ervaring, zo bleek. Barbara zit
boordevol ideeën om het jeugdwerk hier nog beter aan
te pakken!
Ook Jeugdhuis De Ressort verlegde zijn grenzen tijdens
de Buitenlandse Reis. De medewerkers van het jeugdhuis
overwonnen de Tiroolse bergen met sprekend gemak.
Als volleerde jodelaars zijn ze teruggekeerd.

Het is duidelijk, de Giesbaargse Jeugd leeft meer dan
ooit! En dat zullen we ook blijven doen, bijvoorbeeld op
2 september tijdens Muurrock 4 Kids of tijdens het Gala
van de Giesbaargse Jeugd op zaterdag 15 september.
Kom gerust met z’n allen af, want hoe meer zielen, hoe
meer jeugd!
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Speelplein Guustje
beleeft weer een topzomer
Een stralende zon, leuke spelletjes, straffe
animatoren, lachende gezichten. De ingrediënten die van Speelplein Guustje zo’n succes
maken, zijn weer talrijk aanwezig. We hebben
er al een mooie maand opzitten en we gaan
er ongetwijfeld nog een mooie tegemoet. Wil
je graag komen meespelen? We geven alvast
even mee wat je kan verwachten!
Hoe ziet een dag op ons speelplein eruit?
Onze speelpleindag start om 9 uur. We beginnen en
eindigen de dag steeds met een leuk toneeltje. In de
voormiddag spelen de kleuters spelletjes en maken
ze knutselwerkjes rond een thema. De kinderen op
het groot plein mogen kiezen tussen drie activiteiten
en op Ondersteboven verdelen we de kinderen in vier
groepen.
Na de lunch hebben alle kinderen vrij spel. Voetballen,
iets bouwen met de blokken of toch liever een spelletje
spelen? Alles kan en de animatoren doen graag met jullie mee! In speelkledij uiteraard, want dat is de mode op
het speelplein. We mogen al eens vuil worden, niet?
Hoe schrijf ik me in?
Sinds deze zomervakantie werken we met een nieuw
inschrijvingssysteem. Daarom moeten we de gegevens
van de kinderen opnieuw verzamelen. We vragen aan

de ouders om kinderen vooraf te registreren. Je kan je
kinderen dus thuis inschrijven.
Surf naar reservaties.geraardsbergen.be en registreer
je. Daarna kan je inloggen om in te schrijven. Handleiding nodig? Surf even naar www.JCdespiraal.be! Lukt
het toch niet? Registreer je kinderen dan ter plaatse als
ze hun eerste dag naar het speelplein komen.

Giesbaargse Jeugd doet de speelpleintest
Deze zomer zie je de Giesbaargse Jeugd ook in je eigen deelgemeente.
Elke week trekken we op woensdagnamiddag naar een speelplein in
de buurt. We nodigen iedereen uit om ons te vergezellen en samen
spelletjes te spelen. Blijf je de hele namiddag of speel je maar eventjes
mee? Voor ons is het allemaal goed!
Met dit project willen we de kinderen laten kennismaken met de speelpleinen uit hun buurt. Het is voor ons meteen ook een goede manier
om naar hun mening te vragen: wat vinden ze leuk aan het plein en wat
kan er beter? Ouders mogen trouwens evengoed hun mening komen
delen met ons.
Tussendoor voorzien we een hapje en drankje en we sturen de kinderen steeds naar huis met een leuk extraatje. Wil je meer informatie?
Geef ons een seintje via jeugddienst@geraardsbergen.be of surf naar
onze Facebook- of Instagrampagina Giesbaargse Jeugd!
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Onze jeugd aan de macht?
Mijn gedacht!
Kinderen en jongeren zijn de toekomst van de stad, daar is iedereen het over eens. Luisteren
naar wat zij te vertellen hebben, is al wat minder evident. Zeker als het over abstracte thema’s
gaat. Zoals de opstelling een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) bijvoorbeeld.

In zo’n RUP worden nu zaken bepaald
die misschien pas tegen 2030 echt
te zien zullen zijn in het straatbeeld.
We hebben er dus alle baat bij om
de jeugd daarbij te betrekken. Als
kindvriendelijke stad gingen wij de
uitdaging aan om onze jongeren een
stem te geven in dit project.
Het woord is aan de jeugd
We trokken met de Giesbaargse Jeugd
naar het Sint-Jozefsinstituut waar we
met leerlingen uit het vijfde leerjaar
rond de tafel zaten. Wat maakt onze
stad leuk om in te wonen? Waar is
er nog werk aan de winkel? En, over
winkels gesproken, waar kunnen we
fijn shoppen en waar niet? Allemaal
vragen die we hen voorlegden.
Daarna mocht een groep tieners hun
licht laten schijnen. Met hen gingen
we op pad door de stad. Terwijl

hoorden we hen uit over hun favoriete plekken, over waarin we als stad
moeten investeren, enzovoort. Wat
hebben we nu geleerd? Dat we helemaal juist waren om naar de mening
van de jeugd te vragen. Zij hebben

een boeiende kijk op de stad en dat
zal ongetwijfeld een invloed hebben
op het RUP.

Giesbaargse Jeugd organiseert talentenworkshops
Enkele maanden geleden kreeg de jeugddienst de vraag om jongeren
te helpen bij de zoektocht naar hun talenten en interesses. Concreet
ijverden drie jongeren ervoor dat iedereen tussen 12 en 25 jaar oud
de kans kreeg om dingen te proberen die ze anders nooit zouden
doen. Zowel op professioneel vlak als in hun vrije tijd. Daar gingen wij
maar wat graag op in.
In oktober organiseren we elke zaterdagnamiddag leuke workshops.
Jongeren kunnen hun passies ontdekken en ontwikkelen aan de hand
van verschillende thema’s. Er is voor ieder wat wils. De workshops
vinden plaats onder de naam 'creators', zijn volledig gratis en vooraf
inschrijven is niet nodig. Plaats van afspraak is Jeugdcentrum De
Spiraal. Hou zeker onze Facebookpagina Giesbaargse Jeugd in de
gaten voor updates!
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Project kinderkansen
Huis van het Kind Geraardsbergen stapt mee in het
project Kinderkansen, in samenwerking met OCMW
Ninove en OCMW Denderleeuw. In het kader van dit
project onderzoeken we waar gezinnen met jonge
kinderen (0-3 jaar) allemaal recht op hebben en hoe
ze daar aanspraak op kunnen maken.
Voor meer informatie kan je mailen naar
info@kinderkansen.be of bellen naar 0472 94 61 93.
We geven alvast een rechtentip mee!
Rechtentip
Kindjes die voor het eerst naar school gaan, het is
fantastisch om zien, maar het kost ook handenvol
geld. Gezinnen met een laag inkomen kunnen terecht
bij de Vlaamse overheid voor financiële ondersteuning, beter bekend als de studietoelage.

SAM-project schiet uit de
startblokken
Alle kinderen in Geraardsbergen gelijke kansen bieden, daar
streven we binnen het SAM-project naar. We ondersteunen
maatschappelijk kwetsbare gezinnen door hen een buddy toe
te wijzen. Die gaat wekelijks langs bij het gezin in kwestie en
helpt hen bij verschillende dagelijkse taken (school, sociale
taken, vrijetijdsinvulling, …).
Sinds juni kregen al enkele gezinnen een SAM-buddy toegewezen. Beide partijen spreken van een warm een aangenaam
contact. Vanaf september kan je ook als stagiaire deelnemen
aan het SAM-project. Interesse? Contacteer ons dan via
natasja.vankwikenborne@ocmwgeraardsbergen.be.

Wat moet je weten over de studietoelage?
• Je kan een toelage aanvragen voor elk schoolgaand
kind, en dat vanaf het kleuteronderwijs.
• Je kan een toelage zowel op papier als via
www.studietoelagen.be aanvragen.
• Je kan een toelage aanvragen van 1 augustus tot en
met 1 juni. Hoe sneller je de aanvraag indient, hoe
sneller je financiële steun ontvangt.
• Om recht te hebben op een studietoelage moet
je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je vindt ze
terug op www.studietoelagen.be of via het gratis
nummer 1700.
Voor meer informatie kan je terecht bij:
• Huis van het Kind Geraardsbergen, Kattestraat 27,
054 43 20 43
• de school of het CLB van je kind
• het gratis nummer 1700 en www.studietoelagen.be
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Eerste schooldag? Vergeet
je gepersonaliseerde
brooddoos niet!
Gaat jouw kleine spruit voor de eerste keer naar school? Dan
hebben wij een kleine attentie. Huis van het Kind heeft voor
ieder kind dat 2,5 jaar oud wordt in 2018 een brooddoos
laten maken. Je krijgt die volledig gratis van ons. In de loop
van september
ontvang je een
uitnodiging in de
bus om de brooddoos te komen
afhalen tijdens
een van onze drie
uitdeelmomenten.
Tot dan!

Met z’n allen voor een

veilige schoolomgeving
De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. In het bijzonder rond het begin en het
einde van de schooldag is waakzaamheid geboden. Als kinderen zich met een gerust hart rond de
school kunnen bewegen, kunnen ze op jongere leeftijd te voet of met de fiets naar school.

De lokale politie Geraardsbergen/
Lierde neemt heel wat initiatieven
om de verkeersveiligheid van scholieren op te volgen en te verbeteren.
Aan het begin van volgend schooljaar zullen ze de hele maand september intensieve controles uitvoeren
rond de scholen. Daarbij gaat de
aandacht vooral uit naar het gedrag
van autobestuurders tegenover fietsers en voetgangers. Het gebruik van
kinderzitjes en de veiligheidsgordel
en het parkeergedrag worden eveneens in de gaten gehouden. Fietsers
moeten ervoor zorgen dat hun fiets
tiptop in orde is.
Verkeersveiligheid is ieders
verantwoordelijkheid
Zorgen voor een veilige schoolomgeving is niet alleen de taak van de
politie. Ook als leerling, leerkracht,
ouder of grootouder draag je een
verantwoordelijkheid. Enkele nuttige
tips die je kunnen helpen:
Je brengt je kind naar school met
de wagen
• Laat je kind in- en uitstappen aan
de kant van het voetpad. Parkeer
op enige afstand van de schoolpoort en laat je kind over het
voetpad aan dezelfde kant verder
stappen.
• Leer je kind altijd de veiligheidsgordel om te doen.
• Zorg ervoor dat je wagen reglementair geparkeerd staat. Dat wil
zeggen: niet voor de schoolpoort,
niet op het voetpad, niet aan de onderbroken gele streep, enzovoort.
Je kind gaat te voet of met de
fiets naar school
• Druk je kinderen op het hart dat

• Maak de afweging of je kind
zelfstandig naar school kan. Oefen
desnoods eerst de route een paar
keer samen.
• Zorg dat de fiets van je kind wettelijk in orde is.
• Laat je kind zijn smartphone in de
rugzak steken en niet in zijn jas- of
broekzak.
We vragen iedereen om zich bewust te blijven van het belang van
verkeersveilig gedrag. En vergeet
vooral niet: het goede voorbeeld in
het verkeer geef je zelf!

het belangrijk is dat ze zichtbaar
zijn. Dat zij een auto zien aankomen,
betekent niet dat de bestuurder hen
ook gezien heeft. Kleurrijke kledij
is altijd een plus. Zorg in de winter
voor heldere jassen met reflecterende strips.

Meer info
Lokale politie Geraardsbergen/Lierde
Denderstraat 27
054 43 04 30
PZ.GbergenLierde@police.belgium.eu
lokalepolitiegeraardsbergenlierde
@PzGbergenLierde
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Er viel heel wat te beleven

Ridders in het Abdijpark
Op 7 en 8 juli veranderde het Abdijpark in een
Middeleeuws festival. Tenten werden opgeslagen en
ridders gingen elkaar te lijf op Steekspelen.

Duivels goed
Zes zeges op zeven matchen en een bronzen plak: de
Rode Duivels hebben een geweldig WK 2018 gespeeld!
Minstens even geweldig: samen alles volgen op het
grote scherm van M&V Events op de Markt!

Reuzendoop
Babake Pis, het nieuwste lid van de reuzenfamilie, werd
gedoopt tijdens onze jaarlijkse Kapitteldag. Wat een feest!

Jeugdig potentieel
Wat wil jij later worden? De Giesbaargse Jeugd verblufte
ons met hun talent tijdens de talentenjacht.

Het bruist onder De Maretak
Een zomermodeshow, een petanquetoernooi, een miniconcert, een grootouder-kleinkinderendag en een koud
buffet. In LDC De Maretak valt er altijd iets te beleven!

Samen op de moto
Zonneterras van eigen makelij
De leerlingen van Technisch Instituut Sint-Jozef maakten voor Jeugdhuis De Ressort een zonneterras. En
of we ervan genoten hebben! Bedankt jongens, altijd
welkom voor een drankje!
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Het moeten niet altijd
koersfietsen zijn. Zondag 17
juni verzamelden de stoere
motards van Geraardsbergen
om hun stalen ros te laten
inwijden.

S TA D - O C M W D I E N S T E N
Geraardsbergen
Administratief centrum
Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen, T 054 43 44 45, F 054 43 44 90,
info@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be
Openingsuren: van 8.30 tot 12.30 uur, donderdagavond van 16.30 tot 19.30 uur

Bibliotheek
Gasthuisstraat 28, 054 43 72 30, bibliotheek@geraardsbergen.be
Openingsuren: ma: 13 -17 uur, di: 10-12 uur en 15-17 uur,
wo: 12-20 uur, do: 10-12 uur, vr: 13-18 uur, za: 9-16 uur

Brandweer
Zakkaai 33, 054 43 43 00

Cultuurcentrum De Abdij
Abdijstraat 10, 054 43 72 61, ccdeabdij@geraardsbergen.be
Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Jeugdcentrum De Spiraal
Zakkaai 29, 054 43 44 06, jeugddienst@geraardsbergen.be

Stadsmagazijn
Gaverstraat 17a, 054 43 51 50, magazijn@geraardsbergen.be

Toerisme, Cultuur, Erfgoed, Feestelijkheden
Vredestraat 1/3, 054 43 72 87, cultuur@geraardsbergen.be
Openingsuren: elke werkdag 9-12 uur. Enkel op afspraak: 13.30-16 uur

Toeristisch infokantoor Visit Geraardsbergen
Markt z/n, 054 43 72 89, toerisme@geraardsbergen.be,
www.visitgeraardsbergen.be
Openingsuren: iedere dag open van 10 tot 17 uur

OCMW Centrum Welzijn
Centrum Welzijn Kattestraat 27, 054 43 20 00
info@ocmwgeraardsbergen.be, www.ocmwgeraardsbergen.be
Openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur,
iedere 4de donderdag van de maand tot 19.30 uur

Huis van het Kind
Kattestraat 27, 054 43 20 77, huisvanhetkind@geraardsbergen.be

Sociaal Huis
Kattestraat 27, 0800 16 216, www.sociaalhuisgeraardsbergen.be,
info@sociaalhuisgeraardsbergen.be
Openingsuren: elke werkdag van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur,
iedere 4de donderdag van de maand tot 19.30 uur

Politie (Zone Geraardsbergen – Lierde)
Denderstraat 28, 054 430 430, info@politiegeraardsbergenlierde.be,
www.politiegeraardsbergenlierde.be

Niets uit dit infoblad mag geheel of gedeeltelijk
worden overgenomen zonder de schriftelijke
toestemming van het College van
Burgemeester en Schepenen.
Dit infoblad is gedrukt op papier dat het kenmerk
van de Forest-Stewardship Council (FSC) draagt. Dit
biedt de garantie dat de grondstof voor het papier
afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.
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SCHEPENCOLLEGE
Geraardsbergen

Burgemeester Guido De Padt
Karmelietenstraat 51, 9500 Geraardsbergen
054 41 55 62 - 0475 44 94 04
guido.depadt@geraardsbergen.be
Veiligheid, participatie, drugsbeleid, integratie,
stadsprojecten, ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Eerste schepen Fernand Van Trimpont
Hogeweg 134, 9500 Geraardsbergen
AC 054 43 44 38 - 0475 95 23 28
fernand.vantrimpont@geraardsbergen.be
Jeugd, onderwijs, internationale solidariteit
en gelijke kansen.
Tweede schepen Martine Duwyn
Oudenaardsestraat 87, 9500 Geraardsbergen
AC 054 43 44 21 - 0477 52 03 52
martine.duwyn@geraardsbergen.be
Duurzaam beleid, milieu, landbouw en
wonen & huisvesting.
Derde schepen Ann Panis
Wijngaardstraat 21, 9500 Geraardsbergen
054 41 20 06 - AC 054 43 44 20 0475 23 38 34
ann.panis@geraardsbergen.be
Financiën, personeel en senioren.
Vierde schepen Kristin Vangeyte
Kollegestraat 20, 9500 Geraardsbergen
AC 054 43 44 20 - 0478 43 59 56
kristin.vangeyte@geraardsbergen.be
Toerisme, cultuur, erfgoed en stadspromotie.
Ambtenaar burgerlijke stand.
Vijfde schepen Véronique Fontaine
Gemeentestraat 158, 9500 Geraardsbergen
AC 054 43 44 21
0486 65 70 95
veronique.fontaine@geraardsbergen.be
Economisch beleid, tewerkstelling en sport.
Zesde schepen Veerle Mertens
Reepstraat 39, 9500 Geraardsbergen
AC 054 43 44 38 - 0477 79 90 73
veerle.mertens@geraardsbergen.be
Administratieve vereenvoudiging,
communicatie, ICT en vrijwilligerswerk.
Zevende schepen Rurik Van Landuyt
Majoor van Lierdelaan 40, 9500 Geraardsbergen
AC 054 42 30 39 - 0497 50 60 97
rurik.vanlanduyt@geraardsbergen.be
Openbare werken, mobiliteit en stadspatrimonium.

Achtste schepen David Larmuseau OCMW-voorzitter
Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen
054 43 20 88 - AC 054 43 44 38 - 0486 54 42 85
david.larmuseau@ocmwgeraardsbergen.be
Welzijn en sociale zaken.
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