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Win een luchtballonvaart  
van CM!
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Win een luchtballonvaart  
van CM!

Hoe ziet Geraardsbergen en zijn 
omgeving er uit vanuit de lucht? 
Gezond Geraardsbergen en CM geven 
je de kans om dat te ontdekken. 
Wij geven vijf keer één plaatsje weg in 
de CM-luchtballon. Verken samen met 
vier stadsgenoten het Geraardsbergse 
luchtruim. Misschien inspireert het wel 
om een Gezonde Buurt-activiteit te 
organiseren?

Wil je kans maken? Beantwoord dan 
volgende vraag: 
Met Gezonde Buurt kun je zelf 
een actie opzetten om het gehoor 
van volwassenen en kinderen te 
beschermen. Welke toepasselijke 
naam heeft die actie gekregen? 

Het juiste antwoord vind je op  
www.gezondebuurt.be. 
Schiftingsvraag: Hoeveel bedraagt de 
maximale inhoud, in kubieke meter, 
van de CM-luchtballon? 

Stuur het juiste antwoord en een 
antwoord op de schiftingsvraag 
samen met je volledige naam, 
postcode, telefoon- of gsmnummer, 
e-mail en geboortedatum door 
naar gezondebuurt.mvl@cm.be. 
Vermeld daarbij “Luchtballon Gezond 
Geraardsbergen”.  
Winnaars van de ballonvaart worden 
persoonlijk verwittigd. 
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Wat gebeurt er in 
Geraardsbergen op 
het vlak van gezondheid en 
welzijn? Heel wat uiteraard. Maar 
kent iedereen in de stad het aanbod? 
Deze Gezond Geraardsbergen wil tonen wat er 
beweegt.

Op je 
gezondheid?
Een goede gezondheid? En nog een stuk 
of wat santés (wat uiteindelijk hetzelfde 
betekent)? Zeker in deze periode van 
het jaar vliegen ze ons opnieuw om 
de oren. Gezond leven, we zijn er mee 
bezig. De een al wat meer dan de ander 
maar allemaal beseff en we dat gezond 
zijn misschien wel het allerbelangrijkste 
is in het leven. 

En gezondheid is zoveel ruimer dan 
enkel lichamelijk in opti ma forma zijn. 
Tiptop zijn in je hoofd is minstens even 
belangrijk. Net zoals een sociaal leven 
leiden, met familie, vrienden en buren, 
dat tegelijk zinvol is. 
Maar bewust kiezen voor een gezond 
leven is soms moeilijk. 

 
Gezinnen die het met minder moeten 
doen bijvoorbeeld maken niet alti jd de 
gezondste keuze. Zeker niet als het op 
eten aankomt. En dat weegt ook op de 
kinderen in zo’n gezin. Kinderarmoede 
aanpakken, betekent bouwen aan de 
toekomst van de stad. En dat gebeurt 
ook in Geraardsbergen. Heel intensief 
zelfs. Dat lees je in deze Gezond 
Geraardsbergen. 
Een gezond leven betekent ook een 
gezonde leefomgeving. Met veel groen 
en zuivere lucht. Maar hoe zit het 
met de lucht in Geraardsbergen? Dit 
voorjaar stapten heel wat stadsgenoten 
mee in het project AIRbezen. Zij 
zett en weken aan een stuk een 
aardbeienplantje in de buurt van hun 
straat om te weten te komen hoeveel 
fi jn stof er in de Geraardsbergse lucht 
hangt. 

De resultaten van AIRbezen lees je 
verderop in dit magazine. En over 
aardbeien gesproken. Weet jij waar 
die precies thuishoren in de nieuwe 
voedingsdriehoek? Ja toch? Maar 
weet je ook waar de eieren staan? 
De peulvruchten? En dat wekelijkse 
pakje friet? Je kennis over die nieu-
we voedingsdriehoek kun je in ti en 
vragen testen.  
Gezond Geraardsbergen is het resul-
taat van vrijwillig engagement. Een 
gemoti veerd groepje stadsgenoten 
bokste dit magazine in elkaar. En ze 
doen dat onder de vlag van Gezon-
de Buurt, een nieuw initi ati ef van 
CM dat mensen steunt die in hun 
buurt initi ati even rond gezondheid 
opzett en. Meer weten of zin om 
mee te doen? 

Surf naar www.gezondebuurt.be. 

Gezond?

© BY 2.5 Wikipedia

samen met
Gezonde buurt
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Gezondheidsteam
Wat is gezondheid?
De World Health Organisati on (WHO) defi nieert het als een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. 
Het is een gezonde geest in een gezond lichaam dat voor balans in je leven zorgt. Kiezen voor evenwichti ge voeding, voldoende 
beweging en sociaal contact zijn daarbij heel belangrijk. Maar die keuze is niet alti jd mogelijk. Voor mensen in armoede, chronische 
zieken, mensen met een beperking … is gezond leven geen vanzelfsprekendheid. En door de vergrijzing hebben alsmaar meer mensen 
te maken met een combinati e van geestelijke en lichamelijk problemen. 
In Geraardsbergen beweegt er gelukkig heel wat op het vlak van gezondheid en welzijn. Deze mensen zijn er sterk mee begaan, elk 
vanuit hun eigen hoedanigheid. Zij willen er mee voor zorgen dat niemand uit de boot valt.

Zit je met een vraag, neem gerust contact met ons op. 

Jasper Holvoet - Student Geneeskunde
Geraardsbergen 
‘Elke dag 30 minuten bewegen, bevordert zowel je fysieke als mentale gezond-
heid en het heeft  een positi eve impact op je levenskwaliteit. Zo verminder je 
onder andere het risico op chronische ziekten zoals hart- en vaatlijden, diabetes 
of osteoporose.’

David Larmuseau
Idegem
‘Van een sterk sociaal beleid wordt iedereen beter’

Veerle Mertens - Mama van Joke en Wout
Nederboelare

‘Het is niet alti jd evident om mijn jonge kinderen dagelijks groenten en 
fruit te doen eten. Maar het enthousiasme sti jgt enorm als we fi guurtjes, 

gezichtjes, beestjes of zonnetjes maken met groentjes en fruit. Ook 
kinderkookboeken en kooksprookjes zijn een aanrader om de eetlust van 

onze fantasierijke kinderen te sti muleren.’

Fernand Van Trimpont
CM-consulent

Overboelare
‘Gezond zijn is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid zit 

ook in je hoofd en hart. 
Daarom is CM ook een gezondheidsfonds, dat je helpt om 

je goed in je vel te voelen. ‘

Ingrid Van Ruyskensvelde
Bestuurslid Femma
Goeferdinge
‘Ik ben mantelzorger, echtgenote, moeder, dochter, collega, bestuurslid 
Femma, vriendin, parochiewerker en luisterend oor.’

Geraardsbergen
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Georges Cauchie
teamleider Okra Overboelare

Overboelare
‘Bij Okra zijn we lekker acti ef. 

Je vindt ons op de dansvloer en wij genieten van veel gebabbel met elkaar.’

Sti jn De Vulder
Sportman
Zarlardinge
‘Bij hardlopen is de uitrusti ng van belang. Werk steeds blessurepreventi ef en laat je 
adviseren bij de keuze van de juiste loopschoenen.’

Britt a Pevenage
Samana ZarGoef
Zarlardinge
‘Vrijwilliger worden bij Samana is een echte aanrader.  Het sociaal contact 
met zorgbehoevenden en mantelzorgers geeft  mij energie en een heel nutti  g 
gevoel.’

Jorn Wauters
Leerkracht

Geraardsbergen
‘Een frisse geest en een fi t lichaam vergen gezond eten en drinken. Dat helpt de mentale 
gezondheid, spieren en hersenen te laten inspireren bij de diverse dagelijkse uitdagingen 

van leerlingen en studenten.’

Rani Hutt ener
KSA-leidster
Onkerzele

‘Na een hele week op de schoolbanken te hebben gezeten, moeten kinderen echt hun 
energie kwijt. In de jeugdbeweging leren ze om buiten te spelen en zich vrij te voelen.’

Chloé Awenga
student verpleegkunde

Nederboelare

‘In het weekend werk ik in woonzorgcentrum Denderoord. Mensen helpen geeft  mij veel 
voldoening. En een vriendelijke babbel kan zoveel deugd doen!’

Contact:
erik.van.laecke@proximus.be
Fernand.vantrimpont@skynet.be
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Gezondheidsaanbod 
2018

januari

09

23

februari

Voordracht Oost-Vlaamse vertellingen door Veerle Ernalsteen
Wanneer dinsdag 9 januari - 14.30 uur
Organisati e OKRA
Waar   Prinsenzaal
  Prinsenhof 39A, 9000 Gent
Inschrijven Niet nodig, 6 euro, 5 euro voor OKRA-leden

Infosessie Dementi e, als je niet meer weet dat je vergeet
Wanneer dinsdag 23 januari - 14 uur
Organisati e Thuiszorgcentrum 
Waar  CM-kantoor
  Martelaarslaan 17, 9000 Gent
Inschrijven  www.cm.be/agenda

01
  Lichtmisacti viteit Samana Geraardsbergen-Oost 
Wanneer donderdag 1 februari - 14 uur
Organisati e Samana Geraardsbergen-Oost 
Waar  Parochiale zaal, Grimmingeplein, Grimminge
Inschrijven mvl@samana.be

05
  Nieuwjaarsbijeenkomst 
Wanneer maandag 5 februari - 14.30 uur
Organisati e Samana ZarGoef 
Waar  Zaal Sint-Bavo
  Schoolstraat 63, 9500 Goeferdinge
Inschrijven Bij de Samana-kernleden of bij Francine Tielemans 
  (francine.ti elemans@skynet.be) voor Goeferdinge 
  of Jo Lauwaert (j.lauwaert@skynet.be) voor Zarlardinge

In en om Geraardsbergen worden heel wat acti viteiten georganiseerd die 
met gezondheid te maken hebben. Hier vind je een greep uit het aanbod. 
Check www.cm.be/agenda voor de laatste updates.
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maart

april

12

15

Infosessie Veerkracht & Weerbaarheid door Dominieke Van Den Bossche 
Wanneer maandag 12 maart - 20 uur
Organisati e CM 
Waar  Parketzaal Jeugdcentrum De Spiraal
  Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen
Inschrijven  www.cm.be/agenda

Vorming  Wegwijs in de thuiszorg
Wanneer donderdag 15 maart - 19.30 uur
Organisati e Thuiszorgcentrum
Waar  CM-kantoor
  Sint-Jozefplein 7, 9700 Oudenaarde
Inschrijven  www.cm.be/agenda

28
Vorming  Bloemschikken 
Wanneer woensdag 28 maart - 19.30 uur
Organisati e Femma
Waar  Parochiezaal Sint-Bavo Goeferdinge
  Schoolstraat 66, 9500 Goeferdinge
Inschrijven  www.femma.be/nl/groep/geraardsbergen-goeferdinge/acti viteiten

24
Vorming   Halve daguitstap: Ontdek Geraardsbergen en zijn culinaire mogelijkheden 
Wanneer zaterdag 24 maart
  Van 14.30 uur tot 18 uur (zonder culinair meergangendiner)
  Van 14.30 uur tot 22 uur (met culinair meergangendiner)
Organisati e Samana, werkgroep lotgenotencontact
Waar  Start op de markt van Geraardsbergen
Inschrijven  Via Samana Regio Midden-Vlaanderen, 09 267 53 53, mvl@samana.be
  10 euro zonder culinair meergangendiner
                   65 euro met culinair meergangendiner

05
  Bijeenkomst voor Pasen 
Wanneer donderdag 5 april - 14.30 uur
Organisati e Samana ZarGoef 
Waar  Zaal Sint-Bavo
  Schoolstraat 63, 9500 Goeferdinge
Inschrijven Bij de Samana-kernleden of bij Francine Tielemans 
  (francine.ti elemans@skynet.be) voor Goeferdinge 
  of Jo Lauwaert (j.lauwaert@skynet.be) voor Zarlardinge

11
Vorming  Koken met kinderen
Wanneer woensdag 11 april - 14.30 tot 17 uur
Organisati e Femma
Waar  Parochiezaal Sint-Bavo Goeferdinge
  Schoolstraat 66, 9500 Goeferdinge
Inschrijven  www.femma.be/nl/groep/geraardsbergen-goeferdinge/
  acti viteiten
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mei

Vorming  Koken met kinderen
Wanneer woensdag 11 april - 14.30 tot 17 uur
Organisati e Femma
Waar  Parochiezaal Sint-Bavo Goeferdinge
  Schoolstraat 66, 9500 Goeferdinge
Inschrijven  www.femma.be/nl/groep/geraardsbergen-goeferdinge/
  acti viteiten

23

31

  Ochtendwandeling met brunch
Wanneer Zondag 23 september - 7.30 uur wandeling, 9 uur brunch
Organisati e Femma
Waar  Parochiezaal Sint-Bavo Goeferdinge
  Schoolstraat 66, 9500 Goeferdinge
Inschrijven www.femma.be/nl/groep/geraardsbergen-goeferdinge/acti viteiten
 

Infosessie Dementi e, als je niet meer weet dat je vergeet
Wanneer donderdag 31 mei - 14 uur
Organisati e Thuiszorgcentrum  
Waar  CM-kantoor
  Sint-Jozefplein 7, 9700 Oudenaarde
Inschrijven  www.cm.be/agenda

juni

05
  Rondleiding in de thuiszorgwinkel 
Wanneer dinsdag 5 juni - 14 uur
Organisati e Thuiszorgcentrum
Waar  Thuiszorgwinkel
  Deinzestraat 156, 9700 Oudenaarde
Inschrijven www.cm.be/agenda

september

07
  Koffi  emoment naar aanleiding van Nati onale Ziekendag
Wanneer zondag 7 oktober - 13.30 uur
Organisati e Samana Geraardsbergen-Oost 
Waar  Thuiszorgwinkel
  Parochiale zaal
  Grimmingeplein, Grimminge 
inschrijven mvl@samana.be

oktober
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november

december

17
  Jaarlijkse familiebowling
Wanneer zaterdag 17 november - 14.30 uur, na de bowling kun je genieten van een  
  lekkere spaghetti   of croque monsieur
Organisati e Samana Regio Dender 
Waar  Bowling De Kaai
  Zakkaai 43, 9500 Geraardsbergen
Inschrijven  Bij de plaatselijke Samanavrijwilligers of bij Heide Govaert
  053 76 16 54  - mvl@samana.be

21
  Bloemschikken 
Wanneer vrijdag 21 december - 19.30 uur
Organisati e Femma 
Waar  Parochiezaal Sint-Bavo Goeferdinge
  Schoolstraat 66, 9500 Goeferdinge
Inschrijven htt p://www.femma.be/nl/groep/
  geraardsbergen-goeferdinge/acti viteiten

Op de hoogte blijven?
Surf naar www.cm.be/agenda

26
  Kerstf eest 
Wanneer woensdag 26 december - 12 uur
Organisati e Samana Geraardsbergen-Oost 
Waar  Parochiale zaal, Grimmingeplein, Grimminge
Inschrijven mvl@samana.be

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?
CM kiest voor thuiszorg en wil zoveel mogelijk zorgbehoevenden en
hun mantelzorgers helpen. En daarvoor zijn onze vrijwilligers een
onmisbare schakel. Heb jij nog wat vrije ti jd en wil je graag mantelzorgers
steunen door af en toe eens in te springen als oppasser, als
chauff eur of als telefoonvrijwilliger?

Hoe werkt het?
Je kiest zelf waar, wanneer en hoe vaak je je inzet. Wij zorgen voor een
onkostenvergoeding, een verzekering, opleiding en professionele ondersteuning

Meer info?
Bel naar 09 267 59 05 of stuur een mailtje naar zorgendvrijwilligerswerk.mvl@cm.be
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Kinderarmoede bannen is een 
werk van lange adem

Gezond leven. Gezonde voeding. Een 
gezonde leefomgeving. Het klinkt allemaal zo 
vanzelfsprekend. Maar dat is het allesbehalve. 
De cijfers bewijzen het. In het stadscentrum 
van Geraardsbergen wordt bijna de helft van de 
kinderen in armoede geboren. Gezond leven is voor 
hen al meteen een pak moeilijker. Kinderarmoede 
aanpakken is een must maar tegelijk een immense 
uitdaging. In Geraardsbergen gebeurt heel wat 
om het probleem onder handen te nemen. 

Armoede is een draak met vele koppen. Het betekent in veel 
gevallen een slechte woonsituatie. En dat is meteen de basis 
van alles. Gezinnen met kinderen wonen vaak in te kleine, 
ongezonde, vochtige en slecht geïsoleerde woningen. Als 
gevolg daarvan zijn kinderen vaker ziek en presteren ze veel 
minder op school. Omdat de huurprijzen op de private markt 
hoog liggen, is er ook weinig geld voor gezonde voeding. Al die 
factoren zijn aan elkaar gelinkt.

Gezond wonen
Het OCMW van Geraardsbergen probeert met man en 
macht het tij te keren. Het woonproject Kinneke Baba wil 
per jaar minstens vijftien gezinswoningen renoveren en 
via het Sociaal Verhuurkantoor tegen een sociaal tarief 
verhuren. De eerste resultaten zijn positief. Daarnaast 
is er ook het Investeringsfonds Kinneke Baba dat 
verbeteringswerken aan gezinswoningen van kansarmen 
subsidieert. 

Gezond leven
Het Huis van het Kind coördineert de strijd tegen 
kinderarmoede. Sinds de oprichting in februari 2016 zijn 
er al ontzettend veel initiatieven genomen op het vlak van 
gezondheid en de opvoeding van de kinderen. 

Het Huis van het Kind in Geraardsbergen is in elk geval 
uniek. De werking wordt aangestuurd door alle partners 
die in Geraardsbergen rond kinderarmoede actief zijn. 
De initiatieven richten zich altijd naar alle kinderen, maar 
telkens wordt een specifiek aanbod uitgewerkt voor de 
kinderen die opgroeien in armoede. En die aanpak werkt! 
Het voorbije jaar verdrievoudigde het aantal begeleiders 
van het Huis van het Kind van drie naar negen.

‘Kinderarmoede 
aanpakken is een 

werk van lange 
adem. De oorzaken 

ervan wegnemen 
doe je enkel en 

alleen door tegelijk 
in te zetten op 

verschillende 
aspecten.’
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Gezonde voeding
Door de toenemende armoede zijn een paar honderd 
gezinnen in Geraardsbergen aangewezen op voedselhulp. 
De voorbije jaren fuseerden de vijf voedselbedelingen 
in Geraardsbergen. En sinds vorig jaar is er ook heel wat 
aandacht voor verse voeding. Bij elke voedselbedeling, op de 
laatste donderdag van de maand, krijgen de mensen verse 
groenten mee. En op vrijdag kunnen zij een workshop volgen 
waarin ze leren die groenten op een lekkere manier klaar te 
maken. Zo kan het hele gezin gezond eten.

De toekomst van de stad
Kinderarmoede aanpakken is een werk van lange adem. 
De oorzaken ervan wegnemen doe je enkel en alleen door 
tegelijk in te zetten op verschillende aspecten. En bij elke 
actie moet het doel zijn om het probleem bij de wortel aan te 
pakken. 

Wat in Geraardsbergen gebeurt, werkt op verschillende 
niveaus. Door de inspanningen vol te houden, zullen die op 
lange termijn vruchten afwerpen. En de toekomst van de stad 
garanderen. 

Zit je met vragen over gezondheidskosten,  
neem dan contact op met CM: 09 224 77 11

Meer info:
OCMW 
tel. 054 43 20 00  - info@ocmwgeraardsbergen.be 

Huis van het Kind  
054 43 20 77  - huisvanhetkind@geraardsbergen.be 
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Wat weet jij over de nieuwe 
voedingsdriehoek?

Ja, hij staat vanaf nu op zijn kop. Maar de nieuwe 
voedingsdriehoek is niet zomaar de oude met het puntje 
naar beneden. Het Vlaams Instituut Gezond Leven 
verzamelde alle huidige wetenschappelijke kennis over 
gezonde voeding en goot die in een bevattelijk overzicht. Zo 
krijg je in één oogopslag te zien wat je best vaak op tafel zet 
en wat je beter beperkt. 

Je hebt de nieuwe voedingsdriehoek ongetwijfeld al eens 
bekeken. Maar wat is er van blijven hangen? In acht vragen 
testen we je kennis. 

1. Hoe vaak mag je vers rood vlees (biefstuk, varkenshaasje,…)  
eten?

a. twee tot drie keer per week

b. één tot twee keer per week

c. zo weinig mogelijk 

2. Hoeveel eieren mag je per week eten?

a. niet meer dan zeven per week 

b. niet meer dan drie per week 

c. niet meer dan één per week 

3. Wat zit niet in de restgroep van de voedingsdriehoek? 

a. sportdrank

b. gebakken kippenbout 

c. pizza 

4. Welke van onderstaande vetstoffen krijgt de voorkeur?

a. boter

b. zachte margarine

c. kokosvet 

5. Vis zit boordevol goede voedingsstoffen. Hoe vaak mag je 
het eten?

a. elke dag

b. drie keer per week

c. één keer per week  

6. Wat is een goed alternatief voor een fris glas water?

a. koffie zonder toevoeging van suiker en/of zoetstof

b. een light frisdrank

c. versgeperst fruitsap

7. Wat is een minder goede vleesvervanger?

a. eieren

b. een groenteburger

c. bruine bonen

8.  Wat is de gezondste keuze voor het ontbijt?

a. witte beschuit

b. havermout

c. croissant

Hoe heb je gescoord?

Acht of meer op tien:

De theoretische kennis over gezonde voeding heb je in elk 
geval onder de knie. Zet je het ook om in de praktijk? 

Zes of zeven op tien:

Je hebt een vrij goed idee wat gezonde voeding is maar je 
kennis bevat nog een aantal blinde vlekken. 

 
Minder dan zes op tien:

Wat is gezonde voeding? Het is je niet helemaal duidelijk. En 
om gezond te kunnen eten, is het eerst en vooral belangrijk 
om te weten wat gezonde voeding is en wat niet. 

 
Alle info over de nieuwe voedingsdriehoek vind je op  
www.gezondleven.be/voedingsdriehoek.

Gezond leven is niet enkel alleen gezond eten. Zorg dat je ook 
voldoende beweegt. De bewegingsdriehoek toont je hoe je 
dat het best aanpakt. Ook die vind je op de site.

MINDER

ZO WEINIG
MOGELIJK

DRINK VOORAL WATER

MEER

VOEDINGSDRIEHOEK
© Vlaams Instituut Gezond Leven

Oplossing:
1-b, 2-a, 3-b, 4-b, 5-c, 6-a, 7-b, 8-b

Meer info:
OCMW 
tel. 054 43 20 00  - info@ocmwgeraardsbergen.be 

Huis van het Kind  
054 43 20 77  - huisvanhetkind@geraardsbergen.be 
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De luchtkwaliteit in het centrum van Geraardsbergen 
is opvallend slechter dan die in de landelijke omgeving 
rond de stad. Dat blijkt uit de resultaten van het 
project AIRbezen 2017. Daarmee wil beweging.net, 
CM en Universiteit Antwerpen samen met de Provincie 
Oost-Vlaanderen, Vormingplus en vdk bank het 
verkeersgerelateerd fi jn stof in de provincie in kaart 
brengen. De resultaten van Geraardsbergen liggen in 
lijn met die van de rest van de provincie: in stedelijke 
gebieden hangt er beduidend meer fi jn stof. 

AIRbezen is een ‘Citi zen Science’-project: burgers die aan 
wetenschap meewerken. In het voorjaar van 2017 konden 
Oost-Vlamingen een aardbeienplantje adopteren. Er werd 
hen gevraagd om dat plantje in de buurt van hun straat 
te zett en. De bladeren van de aardbeienplant verzamelen 
de fi jne metaaldeeltjes die afk omsti g zijn van het verkeer. 
Via de uitlaat (verbranding van fossiele brandstoff en), 
remmen en banden komen deze deeltjes in de lucht.   

11 300 planten werden verdeeld. Een primeur trouwens. 
Nergens werd op dergelijke grote schaal het fi jn stof 
in kaart gebracht.  Ook in Geraardsbergen was er veel 
interesse. 150 plantjes belandden in de straten van 
Geraardsbergen en de deelgemeentes. En ook vier 
scholen namen deel. 

In heel de provincie werden in juni 7 000 bladstalen 
verzameld. In de afgelopen maanden analyseerde de 
Universiteit Antwerpen een selecti e daarvan. 

Lokale inzichten
De voorbije jaren is er al 
heel wat onderzoek naar 
fi jn stof gebeurd, meestal 
met algemene resultaten 
voor een ruimere regio. Het 
grote aantal meetpunten 
in deze studie laat toe 
om grotere patronen in 
kaart te brengen. Wat 
duidelijk opvalt, is dat de 

luchtkwaliteit slechter is in alle stedelijke gebieden en 
zeker langs drukke wegen en in het Gents havengebied. 
Ook opvallend, binnen een bepaalde gemeente of stad 
kunnen er tussen wijken en straten grote verschillen 
in luchtkwaliteit zijn. Vooral de concentrati es van fi jn 
stof kunnen zeer sterk variëren door verschillen in 
verkeersintensiteit en het zogenaamde street canyon-
eff ect: smalle straten met hoge aaneensluitende 
gevelrijen. In een drukke straat blijft  fi jn stof langer 
hangen en is de luchtkwaliteit slechter. In de buurt van 
parken of waar er meer open bebouwing is, zijn de 
resultaten opmerkelijk beter.

Luchtkwaliteit is 
een zaak van iedereen

‘Wat duidelijk opvalt, 
is dat de luchtkwaliteit 

slechter is in alle 
stedelijke gebieden 

en zeker langs drukke 
wegen en in het Gents 

havengebied.’

Minder fi jn stof in de landelijke omgeving van Geraardsbergen.

‘Deelnemers die 
luchtwegaandoeningen 
rapporteerden, wonen 

in een regio met een 
hogere concentratie 

aan fi jn stof.’
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Veel verkeer, veel fijn stof
In Geraardsbergen duikt hetzelfde patroon op. 
Afhankelijk van de lokale verkeerssituatie en hoe open 
de omgeving is, wisselen hoge en lage waarden zich af. 
In de landelijke omgeving van Geraardsbergen, waar 
er heel wat open landschappen zijn, werden in het 
algemeen lagere waarden opgemeten. Op plaatsen 
met veel verkeer en een dichte bebouwing liggen de 
waarden een stuk hoger. 

Voor ieders belang
Weinig verrassend, deelnemers die 
luchtwegaandoeningen rapporteerden, wonen in 
een regio met een hogere concentratie aan fijn stof. 
Mobiliteitsmaatregelen dringen zich dus op. En niet 
alleen in de stad. Ook al is de luchtkwaliteit in landelijke 
gebieden beter, mensen van buiten de stad dragen wel 
bij tot de vervuiling in de steden. Het zijn net zij die vaak 
de wagen naar de stad nemen. 
Een gezonde, duurzame mobiliteit is zowel in steden 
als in landelijke gebieden van het grootste belang.  Een 
goede gezondheid is uiteindelijk voor iedereen van 
grote waarde. 

Lezers die meer willen weten over het project AIRbezen 
en de resultaten kunnen terecht op www.AIRbezen.be. 
Ben je geprikkeld door dit project en wil je er eventueel 
meer mee doen, neem dan zeker contact op met Jens 
Vermeulen, stafmedewerker beweging.net.  
jens.vermeulen@beweging.net 
Tel: 09 269 96 69

‘Wat duidelijk opvalt, 
is dat de luchtkwaliteit 

slechter is in alle 
stedelijke gebieden 

en zeker langs drukke 
wegen en in het Gents 

havengebied.’

‘Tussen wijken en 
straten kunnen er 
grote verschillen in 
luchtkwaliteit zijn.’

Gemiddelde waarde van de resultaten per  
deelgemeente

Grimminge 21,33 µA

Idegem 23,33 µA

Goeferdinge 24,67 µA

Viane 29,00 µA

Zandbergen 31,40 µA

Smeerebbe-Vloerzegem 31,50 µA

Nieuwenhove 37,50 µA

Zarlardinge 40,00 µA

Onkerzele 48,50 µA

Overboelare 49,44 µA

Moerbeke 49,57 µA

Ophasselt 47,75 µA

Schendelbeke 53,40 µA

Nederboelare 55,43 µA

Centrum 68,86 µA

Gemiddelde Geraardsbergen 45,68 µA
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gezond
Geraardsbergen

Onder impuls van de Noord Zuid Koepel Geraardsbergen behaalde de stad in de loop van 2017 de ti tel 
‘FairTradeGemeente’.  We willen de eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook eff ecti ef werk van maken. 
Bovendien dragen we zo op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het 
Zuiden en de duurzame lokale producent.
In volgende Geraardsbergse handelszaken kun je terecht voor de aankoop van fairtradeproducten:
 
AD DELHAIZE, ASTRIDLAAN 78, GERAARDSBERGEN  
B&B DEN AHTHYET ATEMBEKEWEG 1, ONKERZELE 
B&B HOF TER WILGEN MAROIESTRAAT 100 VIANE
BIO  CENTURY BRUGSTRAAT 5, GERAARDSBERGEN  
CARRFOUR MARKET ZONNEBLOEMSTRAAT 11, GERAARDSBERGEN  
COLRUYT  GROTEWEG 373, OVERBOELARE 
DE GEUZENHOF ASTRIDLAAN 12, GERAARDSBERGEN  
HEMA GROTESTRAAT 48, GERAARDSBERGEN  
HET BRUGGENHUIS MAJOOR VAN LIERDELAAN 80, OVERBOELARE 
JOINT CAFE SPORT-GASTROPUB  BASTRINKE  GROTE WEG 520, OVERBOELARE 
LATHEE KARMELIETENSTRAAT 2, GERAARDSBERGEN  
OXFAM WERELDWINKEL WEVERIJSTRAAT 123, GERAARDSBERGEN  
SANSEVERIA ZARLARDINGEPLEIN 16 A, ZARLARDINGE 
SOUL COFFEE GROTESTRAAT 27, GERAARDSBERGEN  
BIO ‘T SEIZOEN   VUILSTRAAT 20  SMEEREBBE-VLOERZEGEM
BOEREN EN BUREN www.boerenenburen.be

Lekker en gezond eten kun je op vele 
manieren. Denk voor de ingrediënten ook 
eens  aan fairtradeproducten, de biolandbouw, 
voedselteams, lokale boeren …

Ook de Wereldwinkel biedt heel wat producten 
waarmee je een lekkere en gezonde maalti jd 
kunt maken.

In ruil voor deze bon krijg je een korti ng van 2,50 
euro bij aankoop van 10 euro, enkel geldig in de 
Wereldwinkel van Geraardsbergen tot en met 30 
januari 2018.

Naam:

Adres:

Gemeente:

E-mail:

Ο  ik wil op de hoogte wil blijven van nieuws 
uit de Wereldwinkel Geraardsbergen.

In ruil voor deze bon kun je in de Wereldwinkel 
Geraardsbergen enkele lekkere en gezonde 
recepten met fairtradeproducten krijgen. 

Je kunt ze ook via mail aanvragen op 
geraardsbergen@oww.be. Smakelijk!

Geraardsbergen 
FairTrade Gemeente 
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