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VOORWOORD
Veel zielen, veel leven
We maakten op Nieuw Gent een wandeling, samen met onze buren van de Tuintjes,
die regelmatig in ons huis komen vertoeven. In dit seizoen is het bos weinig groen.
De dinsdag koken wij samen in “de voornoen”. Iets nieuws, iets ouds, iets moeilijks,
iets smakelijks. Het belangrijkste is dat wij iets smakelijks op tafel kunnen zetten en
daarbij goed samenwerken.
De dinsdagnamiddag is er een verhaalmoment. We proberen telkens iets nieuws uit
onze fantasie te halen en dit dan te realiseren.
Dan zijn er ook nog onze nieuwe vrijwilligers.
Kathleen, die zich tot in januari bij ons verdienstelijk maakte en nu weer aan het werk
is.
Hilde is journaliste (voetbal) voor Het Laatste Nieuws. Zij houdt van voetbal, dus dat
komt goed uit voor haar werk. Bovendien heeft zij connecties bij AA Gent en dit is
ons al een paar keer van pas gekomen.
Dan is er ook nog Thomas, aannemer van beroep en buurtbewoner.
Kortom, ’t is een gezellige drukte in de Zuidpoort.
Rony
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UITSTAPPEN EN EVENEMENTEN
Moeilijke naam
Komt het er of komt het er niet? De bouw van een nieuw Gents voetbalstadion had
echt wel heel veel voeten in de aarde. In 2006 stond burgemeester Daniël Termont
samen met AA Gent-voorzitter Ivan De Witte nog fier te pronken bij de eerstesteenlegging. Maar die steen bleef lang helemaal alleen liggen op de terreinen van
de vroegere Groothandelsmarkt aan de Ottergemsesteenweg.
Want na 2006 kwam er een economische crisis en plots bleek er te weinig geld om
dat nieuwe stadion te bouwen. AA Gent bleef dus maar voetballen in het
Ottenstadion aan de Bruiloftstraat in Gentbrugge. Wie daar de kleedkamers
binnenliep, waande zich ongetwijfeld eventjes in de jaren zestig.
Gelukkig kwam in dit geval van uitstel geen afstel. Met heel wat jaren vertraging
kregen de Gentenaars een nieuwe voetbaltempel. Aanvankelijk zou die het
Arteveldestadion heten, maar bouwpromotor Ghelamco verbond er zijn naam aan en
dus voetbalt AA Gent in de Ghelamco Arena.
Een staaltje van hedendaagse architectuur waar heel voetbalminnend België met
veel bewondering naar staat te kijken. Tenslotte was het alweer veertig jaar geleden
dat er in België nog eens een nieuw voetbalstadion verrees. Het laatste dateert al
van de jaren zeventig en staat in… Brugge!
“...community manager van AA Gent
die een heel aantal sociale projecten
coördineert...”

Omdat de Zuidpoort eigenlijk toch een
beetje een buur van de Ghelamco Arena is,
trokken we op elf december 2013 naar de
Ottergemsesteenweg om dat bouwwerk
eens van dichterbij te bekijken. Want
voetballiefhebbers of niet, heel veel
mensen willen toch wel weten hoe zo’n
spiksplinternieuw
voetbalstadion
er
vanbinnen uitziet.
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Wim Beelaert was onze gids. Hij is de community manager van AA Gent die een heel
aantal sociale projecten coördineert, maar misschien het belangrijkste: Wim is ook
een Buffalo in hart en nieren. De rondleiding begon in de inkomhal, die veel wegheeft van een spiegelpaleis. Het stadion heeft duidelijk wat glitter en glamour,
waarmee het al meteen indruk maakte op ons groepje.
“...een lange open gang waardoor je
een wandeling kan maken rond de
hele arena.”

Na de inkomhal trokken we naar de VIP-lounge. Mensen die veel geld willen
neertellen, kunnen vóór de match terecht in een futuristische zaal waar de wolken uit
het plafond lijken te komen. De speciale belichting zorgt er voor een hip sfeertje.
Uniek in België. Dat hebben ze ook in Amerika gezien trouwens, want eind januari
raakte bekend dat de Ghelamco Arena door het designvakblad Contract Design
Magazine bekroond werd met een Interior Award in de categorie sport.
Via de glimmende liften ging onze tocht
verder door het restaurant en de tribunes.
Wim gaf deskundige uitleg over de bouw
van het stadion, alle bedrijven die er hun
kantoren hebben, maar ook over de
veiligheidsvoorzieningen. Geen hoekje in
het stadion waar geen camera op gericht
staat! En dan hadden we de promenade
nog niet gezien. Het pronkstuk van de
Ghelamco Arena waar AA Gent heel fier
op is: een lange open gang waardoor je een wandeling kan maken rond de hele
arena. Dus in welke tribune je ook zit, iedereen kan elkaar ontmoeten op de
promenade. Omdat ondergetekende erbij was, toonde Wim ons ook de
persfaciliteiten, om dan richting kleedkamers te trekken.
Daar ontbreekt het de spelers niet
aan enige luxe. Met een groot
bubbelbad kunnen ze hun pijnlijke
spiertjes meteen na de match laten
ontspannen. Een luxe die trouwens
alleen de Gentse spelers hebben.
De kleedkamer van de bezoekende
ploeg is veel soberder. Onze
rondleiding eindigde uiteindelijk op
de grasmat zelf.
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Daar stonden grote kranen met lampen op om het gras zo optimaal mogelijk te laten
groeien.
Na de rondleiding had Wim nog een geschenkje voor iedereen: een boek met alle
weetjes over de Buffalo’s. Geluk brachten we helaas niet, want vier dagen later
verloor AA Gent van Anderlecht. Een topstadion hebben ze al, nu nog een topploeg.
Hilde Van Malderen
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Innamorato
“Verliefd (innamorato) ben ik” zong Rocco Granata. We weten allemaal op wie.
Marina blijft ons aller harten stelen. Ook dat van Zuidpoortster Manuella. De kans om
de gelijknamige film te gaan bekijken, liet ze dan ook niet liggen. Samen met een
groepje vrienden stapte ze op een avond de Kinepolis binnen.
Echo: Gaat de film alleen maar over dat liedje?
Manuella: Nee hoor, het is het verhaal van een jonge Italiaanse immigrant, Rocco.
Echo: Bij Italiaanse gastarbeiders denken we meteen aan de koolmijnen.
Manuella: Ja, Rocco’s vader Salvatore moest hier in de koolmijnen zijn brood
verdienen. Een hard leven, natuurlijk. En bovendien woonde het gezin de eerste
jaren in barakken. Er was een beetje grond bij, maar daar mochten ze niet eens op
tuinieren! Een schande.
Echo: Zeg dat wel. Wat voor werk deed de jonge Rocco?
Manuella: Eerst werkt hij in een garage. Maar na zijn uren volgt hij accordeonlessen,
tegen de zin van zijn vader, die wil dat hij later ook mijnwerker wordt. Als Rocco’s
accordeon stuk raakt, wil zijn vader geen nieuwe kopen. Maar moeder Ida, de sterke
Italiaanse mamma, slooft zich uit om het geld bijeen te kunnen sparen.
Echo: Komt er geen meisje in beeld?
Manuella: Goed geraden. Rocco wordt verliefd op Helena, de dochter van een
racistische kruidenier, die een Italiaan als schoonzoon niet ziet zitten. Intussen treedt
hij op met een groepje. Hoopt natuurlijk op de grote doorbraak.
Echo: Die er dus gekomen is?
Manuella: Gek genoeg stond Marina op de B-kant van Rocco’s eerste plaatje. De
platenbazen geloofden er niet in en wilden het niet uitbrengen. Maar Rocco had lef
en verkocht zelf de platen via winkels. En ja, het werd een groot, internationaal
succes. Nu is papa Salvatore natuurlijk apetrots. En Rocco heeft eindelijk de liefde
gevonden.
Echo: Ging je tevreden naar huis?
Manuella: Absoluut. Goede acteurs, en Matteo Simoni, die Rocco speelt, zingt echt
goed. Grappig was wel dat hij in een platenwinkel de tweede accordeon krijgt van de
échte Rocco Granata, voor de gelegenheid een verkoper. We hebben er in een café
nog gezellig over nagepraat.
Echo: Blij voor jou, Marina, euh Manuella.
Roland
Wie Rocco Granata nog eens diens lijflied wil horen zingen, kan dat via een opname
uit 1974:
http://www.youtube.com/watch?v=DlNnN32ajY0
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Wachtebeke
De zon scheen en dat kwam goed uit: we maakten een uitstap naar Wachtebeke. We
bleken maar met 3 mensen te zijn. “De drie musketiers” zeiden we al lachend. Even
na tienen stapten we op bus 5.
Rond 11 uur kwamen we daar aan. Eerst naar de balie voor ons ticket en een
plannetje. Daarna bespraken we op ons gemak wat we die dag zouden doen, met
een kopje koffie erbij.
We besloten eerst te gaan minigolfen. ’s Middags aten we natuurlijk iets en daarna
gingen we met ons drieën gezellig fietsen. Samen roeien vonden we een mooi slot
van onze dag. Om 17 uur vertrokken we terug naar Gent, vermoeid maar voldaan.
We hebben ons goed geamuseerd. De mensen die afgehaakt hebben, hadden
ongelijk. (Dat is meestal het geval met de afwezigen.)
Deze heerlijke dag is voor herhaling vatbaar. De lente is niet meer echt veraf...
Inge, en de twee andere musketiers Diederik en Jozef
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INFO EN ACTUALITEIT
OMNIO
(Sociale wetgeving is per definitie geen lollige lectuur. Ingrid heeft er zich voor ons
doorheen geworsteld. Laten we meelezen, dat kan alleen in ons voordeel zijn.)
Het OMNIO-statuut heeft een andere naam gekregen vanaf januari 2014:
verhoogde tegemoetkoming.
Wat is er veranderd?
1. De belangrijkste wijziging is de definitie van wie allemaal tot je gezin behoort.

Vroeger: iedereen die onder één dak woonde.
Vanaf januari 2014: uzelf, uw echtgenoot of levenspartner en uw personen ten laste.
Wat betekent dit voor jou, als je reeds het OMNIO-statuut hebt?
Je moet niets doen, je ziekenfonds zal eerst onderzoeken of je de verhoogde
tegemoetkoming kan blijven genieten. Ze zullen je contacteren indien ze vragen of
twijfels hebben.
2. Er zullen meer controles worden gedaan doordat er meer uitwisseling gebeurt
met de gegevens van de belastingdienst.
Dit betekent dat je je recht op de verhoogde tegemoetkoming kan verliezen.
Het ziekenfonds is verplicht om je dossier op te volgen. Er bestaan verschillende
situaties waardoor je het recht op de verhoogde tegemoetkoming kan verliezen:
 Jaarlijks controleert het ziekenfonds of je inkomsten nog onder het grensbedrag
blijven. Ze doen dit aan hand van de informatie die ze ontvangen van de
belastingdiensten. Blijf je onder het grensbedrag, dan blijf je het recht op de
verhoogde tegemoetkoming verder behouden. Als blijkt dat je inkomsten te hoog
zijn, dan neemt het ziekenfonds contact met je op om je inkomsten opnieuw te
onderzoeken.
 Wanneer er iets wijzigt in je gezin moet er een nieuw inkomensonderzoek gedaan
worden.
 Heb je op basis van een sociaal voordeel een recht op de verhoogde
tegemoetkoming gekregen, dan controleert ons ziekenfonds of je nog steeds dat
sociaal voordeel krijgt. Krijg je dat sociaal voordeel niet meer, dan stopt je recht
op de verhoogde tegemoetkoming.

“...meer mensen krijgen waar ze
recht op hebben en het initiatief
hiervoor bij het ziekenfonds komt te
liggen en je het niet meer zelf moet
aanvragen.”
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3. Vanaf 1 januari 2015 zullen de ziekenfondsen de toegang tot de verhoogde
tegemoetkoming automatisch moeten voorstellen als je er recht op hebt.
Deze automatisering kunnen we alleen maar toejuichen. Dit zou betekenen dat meer
mensen krijgen waar ze recht op hebben en het initiatief hiervoor bij het ziekenfonds
komt te liggen en je het niet meer zelf moet aanvragen.

Heb je nog vragen?
Op het eerste gezicht is deze verandering een verbetering en zullen meer
mensen krijgen waar ze recht op hebben.
Maar is dat ook zo?
Het zijn jullie ervaringen die hier belangrijk zijn. Ondervind je moeilijkheden,
sta je voor negatieve situaties, heb je klachten of juist positieve ervaringen?
MELD ZE ONS. OP DIE MANIER KUNNEN WE SAMEN VERDER WERKEN AAN
EEN MEER RECHTVAARDIGE SAMENLEVING.
MAAR WAT IS DAT NU EEN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING?
1. Wat is een verhoogde tegemoetkoming?

Mensen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Zij
genieten van een betere terugbetaling van hun medische kosten.
Er zijn ook andere financiële voordelen verbonden aan het statuut zoals verminderde
bijdrage in de zorgverzekering, verlaagd telefoontarief, verminderd tarief openbaar
vervoer, soms een verwarmingstoelage, maar ook kortingen aangeboden door je
stad, je regio of omdat je lid bent van een bepaald ziekenfonds. (Bijvoorbeeld:
vermindering cultuuraanbod in Gent, lagere prijs als je deelneemt aan vakanties van
de CM, …)
2. Wie heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming?
Er zijn 2 situaties die je recht geven op een verhoogde tegemoetkoming.
1. Omdat je één van volgende uitkeringen krijgt:

 Leefloon .
 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor
bejaarden.
 Tegemoetkoming voor personen met een handicap:
 Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening, met een
erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of 4 punten op de eerste
pijler van de medisch-sociale schaal.
 Omdat je in het ziekenfonds bent ingeschreven als
 Wees
 Niet-begeleide minderjarige.

Als één van bovenstaande situaties voor jou geldt, dan moet je niets doen.
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Je ziekenfonds zal je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toekennen en je
aangepaste klevertjes bezorgen.
2. Op basis van een inkomensonderzoek.


Het bruto belastbaar gezinsinkomen is het voorbije kalenderjaar lager
dan 16 743,70 euro per jaar, verhoogd met 3 099,72 euro per
bijkomend gezinslid (bedragen geldig voor aanvragen in 2014).



Indien iemand van je gezin behoort tot één van onderstaande groepen,
wordt er rekening gehouden met het maandinkomen. In dat geval is het
grensbedrag 16 965,47 euro per jaar verhoogd met 3 140,77 euro per
gezinslid.
Dit geldt voor volgende groepen:
o

gepensioneerden;

o

mindervaliden;

o

weduwen/weduwnaars;

o

personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;

o

ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één
jaar bedraagt;

o

militairen die tijdelijk, maar minstens één jaar, uit hun ambt zijn
ontheven wegens ziekte;

o

eenoudergezinnen;

o

personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of
volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.

Indien je meent in aanmerking te komen voor een verhoogde tegemoetkoming op
basis van je inkomen, dan moet je dit zelf aanvragen.
Deze aanvraag moet je doen bij je ziekenfonds.
Voor wie geldt de verhoogde tegemoetkoming? Voor het hele gezin: jezelf + je
samenwonende partner of echtgeno(o)te + alle personen ten laste.
Ingrid
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Sociaal sjotten
AA Gent is niet zomaar een voetbalclub. Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk de
eerste ploeg die ieder weekend om de drie punten strijdt. Maar daarnaast wil de club
ook tonen dat hij het hart op de juiste plaats heeft.
“Bedoeling is om een ‘community’
te creëren waar iedereen welkom
is... zonder ook maar iemand uit te
sluiten.”

Samen met de stad Gent startte AA Gent de vzw Voetbal in de stad op. Bedoeling is
om een ‘community’ te creëren waar iedereen welkom is: arm, rijk, jong, oud, goed of
iets minder goed te been, zonder ook maar iemand uit te sluiten. Want voetbal heeft
niets te maken met hoe je eruit ziet, wat je afkomst is of voor wie je valt.

Voetbal in de stad organiseerde al heel wat activiteiten in het oude Ottenstadion,
maar heeft met de Ghelamco Arena uiteraard een ideale thuishaven om nog meer te
doen. Wat dacht u van het project Buffalo Bustels, waarbij psychiatrische patiënten
komen helpen om het stadion proper te krijgen? Of Gezond scoort! Een project
gericht op kinderen om hen te leren wat het belang van gezonde voeding is.
Verschillende klassen uit de Gentse regio kwamen al naar het nieuwe stadion om
daar eens les te krijgen buiten het klassieke klaslokaal. Want geef nu toe: meetkunde
is toch veel leuker als je de oppervlakte leert berekenen van een voetbalveld of de
diameter van de middencirkel? En wat is meer motiverend dan een voetballer van AA
Gent die je een diploma komt geven, omdat je goed geluisterd hebt naar de
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gezondheidstips. De spelers van AA Gent worden regelmatig ingeschakeld om aan
dergelijke initiatieven deel te nemen.
“En bij die buren hoort ook Nieuw
Gent, dus ook de Zuidpoort.”

Sinds februari is er trouwens ook een community center in de Ghelamco Arena. Daar
kunnen organisaties, scholen, supporters en buurtbewoners gedurende een aantal
dagen per jaar gratis van gebruik maken voor activiteiten. Zo staat er onder andere
een benefiet gepland voor de kinderkankerkliniek. En bij die buren hoort ook Nieuw
Gent, dus ook de Zuidpoort. Daarom moesten wij niets betalen voor onze
rondleiding. Want de club wil een goede relatie met zijn buren.
Voetbal draait dus niet alleen om geld, dat wil AA Gent tonen. En daarin speelt het
een voortrekkersrol in België. Als nu ook de andere clubs willen volgen, wordt de
wereld misschien weer een beetje socialer.
Hilde Van Malderen
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ZUIDPAN
In deze onwinterse februarimaand lijkt het niet gek een gerecht uit Rusland te
serveren:

Borsjt (koude bietensoep)
Wat heb je nodig?
1 grote niet-gekookte rode biet
50 gr boter
¾ l vleesbouillon

1 potje zure room
Peper en zout
1 volle soeplepel fijngeknipte bieslook

Het bereiden duurt 5 minuten, het koken 40 minuten.
Je gaat als volgt te werk:
- Schil de rode biet en rasp ze fijn.
- Smelt de boter, voeg de rode biet toe en laat deze in een gesloten pan 20 min.
smoren.
- Voeg de geurige bouillon toe en laat de rode biet hierin zachtjes gaarkoken
gedurende 20 min.
- Breng op smaak met peper en zout.
- Voeg de zure soep toe vlak voor het opdienen en bestrooi de soep met de
bieslook.

Dit recept kregen we van Lia. Ingrid voegde er nog de volgende tips voor een
‘magere’ versie aan toe:
-

Gebruik blokjes magere vleesbouillon.
Vervang de zure room door magere of halfvolle yoghurt.
Gebruik slechts een klein beetje vetstof en kies voor een vloeibare margarine
of minarine.
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I

VARIA
Onze jarigen

Februari

Maart

April

11) Marijke Steffelaer
17) Jozef Van Heesvelde,
Linda D’halluin
20) Patrick Goederson
21) Liliane Derre
24) Sabine Burgelman
27) Antoinette Van
Mosselvelde

2)
10)
12)
17)

5)
13)
14)
17)
19)
22)
25)
30)

Jan Verdee
Freddy Hoebaert
Melissa
Anémone Van Der
Linden
22) Yvette Hoste
23) Monique Arickx

Steven Van Hemelryck
Jeanne Buysse
Dirk Van Lancker
Kenzo Verschraeghen
Louise Keirsbilck
Lobke Peeters
Thibault Mouton
Rudi De Letter

Computers
bewijzen de mens vele diensten. Je kan er ook de krant en andere publicaties
op lezen. De Echo bijvoorbeeld. Die is dan mooier en handiger leesbaar,
gewoon leuker dan op papier. Bovendien sneuvelt er geen enkele boom.
Wie de Echo voortaan digitaal wil krijgen, kan een mailtje sturen naar
linda.dhalluin@dezuidpoortgent.be
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POËTENHOEK
Eva Rousselle van het Poëziecentrum is enkele keren in de samenleesgroep in de
Zuidpoort gedichten komen voorstellen Dit is er een van. Genieten maar!

Onder de appelboom

Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar.
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom.

ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom

toen werd het langzaam weer
te mooi om waar te zijn, de
dingen
van de dag verdwenen voor de
geur
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van
hooi,
speelgoed

er

lag

weer

in het gras en verweg in het
huis
lachten de kinderen in het
bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom

en later hoorde ik vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was

gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.

Uit: Onder het vee, 1966.
Rutger Kopland
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Colofon
DE ZUIDPOORT-Echo is een driemaandelijkse uitgave van
de VZW DE ZUIDPOORT, Rerum Novarumplein 25 te 9000 Gent.
Tel. 09 245 09 05
E-mail: info@dezuidpoortgent.be
Website: www.dezuidpoortgent.be
Redactie: Isis Brun, Hugo Coppens, Thomas De Maeseneer, Leen Hiels, Roland Huybrecht,
Ingrid Jacob, Rony Van Damme, Inge Van Lancker.
Eindredactie:
Roland Huybrecht, 09/220 25 08.
Verantwoordelijke uitgever:
Diederik Janssens, Rerum-Novarumplein 25, 9000 Gent.
De Zuidpoort Onthaal:
Tel. 09/245 09 05 of 0478/52.92.78.
Het Zuidpoort Parlement: eerste zaterdag van de maand (niet in juli en augustus):
van 10 tot 12u. Daarna eten we gezellig samen.
Giften aan de Zuidpoort: zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.
Op rekening nr. 652-4803804-58 van Vlaams Netwerk.
Omschrijving: projectnr. 501- De Zuidpoort.
Wilt u meer inlichtingen over de Zuidpoort ?
Naam: …………………………..…………
Adres: ……………………….…………….
E-mailadres: ……………………………..
Telefoon: …………………….………….…
o wil contact opnemen met de Zuidpoort.
o wil meewerken met de Zuidpoort.
o wil de Zuidpoort-Echo ontvangen.
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