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AALST
Vooral in de Brusselse ziekenhuizen 
neemt het aantal coronapatiënten in de 
ziekenhuizen toe. Daarom worden patiën-
ten overgebracht naar Aalsterse zieken-
huizen. “De Brusselse ziekenhuizen berei-
ken hun limiet. Wanneer het daar te druk 
wordt, brengen ze patiënten met corona 
over naar het ASZ of het OLV-ziekenhuis”, 
zegt Aalsters burgemeester Christoph 
D’Haese (N-VA). Dat komt omdat het ASZ, 
het OLV en het UZ in Brussel deel uit-
maken van hetzelfde globaal netwerk. 
Enkele weken geleden waarschuwde de 
burgemeester al voor de verplaatsing van 

Brusselse coronapatiënten. 
(lees meer pag 4)

Brusselse patiënten worden 
naar Aalst gestuurd!

270.000 euro voor 
Aalsterse scholen

AALST
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zal 
ruim 270.000 euro investeren in scholenbouwprojecten 
in Aalst. De subsidies gaan naar het SJC en DvM. In 
totaal investeert Weyts bijna 2 miljoen euro in Oost-
Vlaamse scholenbouwprojecten. In de lagere school 
van het Sint-Jozefscollege worden de kleedkamers 
ingericht. De school krijgt hiervoor een subsidie van 
net geen 86.000 euro. DvM ontvangt een subsidie van 
184.000 euro voor de renovatie van de buitengevels 
op de binnenspeelplaats. “Deze investeringen zijn van 
groot belang voor de vele leerlingen, leraren en per-
soneelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons 
onderwijs werken”, aldus Weyts.
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E D I T O R I A A L
Het wonder is geschied! 
We hebben eindelijk een 
nieuwe federale regering. 
Maar voor velen zijn we 
nu van de regen in de 
drup terechtgekomen. 

Op sociale media komt er heel wat 
kritiek op de Vilvaldi regering De Croo, 
die onvoldoende Vlaams en rechts 
zou zijn. De oppositie heeft het nu al 
over een afspraak met de geschie-
denis in 2024 bij de nieuwe verkie-
zingen. Onze grootste bekommernis 
en uitdaging van de beleidsmakers 
is vandaag hoe we de Corona crisis 
doorkomen zonder nieuwe lockdown. 
Want de cijfers zijn op zijn minst alar-
merend te noemen. België op tweede 
plaats wat betreft besmettingen in 
Europa, Professor Vlieghe: "De cijfers 
zijn angstaanjagend" Er komt voorlo-
pig geen einde aan de stijging van de 
coronacijfers in ons land. Ook onze 
regio kleurt bloed rood. De afgelo-
pen dagen werden elke dag een kleine 
4000 nieuwe besmettingen vastge-
steld. Met pieken van meer dan 6.000 
besmettingen. Ook het aantal zieken-
huisopnames en overlijdens blijft nog 
toenemen. “Een nieuwe lockdown is 
een taboe, maar wat dan wel?", zegt 
professor Erika Vlieghe. Er is alvast nu 
geen tijd meer voor politieke spelletjes, 
enkel door een solidaire aanpak kun-
nen we het tij keren.
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AD TERLINDEN
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AD AREND
Dompelstraat 0-2  I  9300 Aalst

tel. 053 80 98 52

€13.95/kg 

NU €9.77/kg

Open op zon- 
& feestdag

PROXY WIEZE
Aalstersestraat 79  I  9280 Wieze

tel. 053 78 73 51

PROXY NIEUWERKERKEN
Nieuwerkerken-Dorp 71  I  9320 Nieuwerkerken

tel 053 83 83 23

Niet cumuleerbaar, geldig vanaf 14/10/2020 tem 21/10/2020.
zolang de voorraad strekt.
1 bon = 1 artikel per klant, enkel geldig bij afgifte van bon
enkel geldig in AD TERLINDEN, AD AREND (Aalst), 
PROXY WIEZE en PROXY DORP - NIEUWERKERKEN

Toilet Block 
 ‘at home clean’ 

of ‘bref’
Gratis bij aankoop van 
min. €15 en afgifte bon

(Opgelet: rookwaren, gemeente 
vuilniszakken, telefoonkaarten, 

postzegels, leeggoed en 
andere diensten telle

n niet mee!)

Niet cumuleerbaar, geldig vanaf 22/10/2020 tem 28/10/2020.
zolang de voorraad strekt.
1 bon = 1 artikel per klant, enkel geldig bij afgifte van bon
enkel geldig in AD TERLINDEN, AD AREND (Aalst), 
PROXY WIEZE en PROXY DORP - NIEUWERKERKEN

Theramed 
Original 75ml
Gratis bij aankoop van 
min. €15 en afgifte bon

(Opgelet: rookwaren, gemeente 
vuilniszakken, telefoonkaarten, 

postzegels, leeggoed en 
andere diensten telle

n niet mee!)

Rund-
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Tijger-
briek-
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kip met 

spinazie*
3+1 
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2+1 
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Kalkoen-
schnitzel*

€3.98
NU 
€3/2

stuks

Ambachtelijke 
eclairs*

2 stuks

VOOR 2 STUKS
€2 

800g/st

75 cl
€ 6,21 / L

CAVA*

Oro de Uva
Brut, halfdroog 

of rosé

€1398
VOOR 3

HETZIJ 
€466 /FLES

BIJ AANKOOP 
VAN 3

€2097

Karel Van Eetvelt (54) is de nieuwe CEO van 
RSC Anderlecht. De gewezen baas van Unizo 
moet de club, die een financiële en sportieve 
crisis doormaakt, herstructureren. Hij doet dat 
samen met Wouter Vandenhaute die intussen 
voorzitter geworden is. 

Niet zo lang geleden werd jouw naam 
nadrukkelijk genoemd als mogelijk kandidaat-
voorzitter van CD&V. Er was zelfs sprake van 
de oprichting een nieuwe politieke beweging.  
Ik wilde me graag nuttig maken binnen de denk-
tank van een nieuwe politieke beweging. Het poli-
tieke establishment van vandaag heeft nood aan 
een nieuwe manier van politiek voeren, waar de 
burger nauw bij betrokken en gehoord wordt. De 
huidige politiek betrekt nog altijd het klassieke 
middenveld bij het beleid. Dat heeft zeker nog 
zijn waarde, maar vertegenwoordigt allerminst 
alle burgers. In 2020 is het model van de jaren 
70 aan een opfrisbeurt toe. Het moet in de eerste 
plaats een antwoord bieden op het discours van 
partijen als Vlaams Belang en PVDA. Daar moet 
een open, vooruitstrevend en tolerant alternatief 
tegenover worden gezet. Zelf ben ik niet meer 
direct betrokken maar achter de schermen gaat 
deze oefening verder gedragen door politici en 
zakenmensen. 

Uiteindelijk werd je de nieuwe 
CEO van Anderlecht. 
De liefde voor de club is er al van jongsaf door 
mijn vader ingepompt. Zelf studeerde ik aan het 
sportkot met optie voetbal. Ik herinner me dat ik 
zes jaar was toen ik in 1973 aan de hand van mijn 
vader naar Lierse-Anderlecht ging kijken. Waar 
ik op links de slangenmens, Robby Rensenbrink, 
keer op keer voorbij zijn man zag dribbelen. Ik was 
meteen verkocht. Ik wilde ooit eens de job van 
Mister Michel doen. Toen Wouter Vandenhaute mij 
in januari de job aanbood, kon ik dit niet weigeren. 

Door de coronacrisis loopt de recordkampioen 
heel wat inkomsten mis. Hoe kan een club dit 
overleven en hoe groot is de schade?
Elke match achter gesloten deuren betekende 
ongeveer 640.000 euro verlies voor de club. We 
hebben vrij snel geschakeld met het hele team. 
We moeten het maximum doen om de impact 
zoveel mogelijk te beperken, luidt het. Door de 
coronapandemie zal de club dit jaar 10 mio min-
der operationele inkomsten tellen.  Als verant-
woordelijke binnen een bedrijf moet je maatrege-
len nemen om te vermijden dat het slecht afloopt, 
en dat is wat we gedaan hebben. Iedereen bij de 
club moet inleveren, óók de leidinggevenden: het 
is samen uit, samen thuis.  Anderlecht is gebouwd 
op een structuur om ieder jaar Europees voet-
bal te spelen. Doordat we al enkel jaren 
na elkaar deze doelstelling niet halen 
boekte de club vorig jaar nog een 
nettoverlies van meer dan 36 mil-
joen euro. Dit moeten we zo snel 
mogelijk keren. 
 
Hoe groot is de druk op de club 
om dit seizoen opnieuw aan te 
pikken met de top van België? 
Met de aanstelling van Vincent 
Kompany als 'nieuwe' T1 werd er 
tegelijkertijd ook een soort nieu-
we start genomen bij Anderlecht, 
wat meteen ook wat extra krediet 
betekent voor de nieuw-
bakken coach van 
paars-wit. We zi jn 
met zijn allen aan 

een project begonnen en hebben vertrouwen in 
een goeie afloop. We gaan 100% voor de spelers 
uit onze eigen jeugdopleiding. We moeten nu de 
rust bewaren - ook als de buitenwereld onrustig 
wordt - opdat de groep goed kan werken. Versta 
me niet verkeerd, Anderlecht moet altijd winnen, 
maar ik ga de druk niet nodeloos verhogen. Intern 
is er geen nervositeit. Iedereen is ervan overtuigd 
dat het goed komt. Anderlecht blijft de nummer 
één in België op meerdere vlakken. Maar zeker als 
kweekvijver van jonge talenten we zijn niet voor 
niets vandaag hoofdleverancier van de nationale 
ploeg. 

Het trainersschouwspel tussen Kompany en 
Vercauteren was alvast geen fraaie vertoning.
Voor voorzitter Wouter Vandenhaute was het 
vanaf het begin duidelijk: ofwel was Kompany 
speler, ofwel was hij coach. De combinatie zag 
hij niet zitten. Toen de spanning met Vercauteren 
opliep, moest er een keuze worden gemaakt. 
Zodra Kompany aangaf dat hij zijn spelerscarrière 
wou opgeven, was het helder. Paars-wit doet er 
overigens profijt aan, want het dik betaalde spe-
lerscontract van Kompany tot 2022 werd ontbon-
den en omgezet in een trainerscontract. Maar de 
boodschap naar Franky was niet de meest leuke 
geeft ik grif toe. 
 
Er staan ook nog steeds te veel dik betaalde 
spelers op de loonlijst van de club. 
Verschillende spelers mogen de club nog verlaten.  
Maar al deze overbodige spelers nu nog kwijt-
raken wordt een bijna onmogelijke opdracht, de 
markt is vandaag echt niet makkelijk. Door COVID 
is er eigenlijk geen markt. 
 
Nu raakte ook bekend dat Antony Van den 
Borre niet langer deel uitmaakt van de A-kern.
We werken al maanden aan de comeback van 
Anthony, maar stellen vast dat het op zijn 32ste 
niet evident is om de intensiteit en snelheid op te 
pikken.  Maar we laten hem niet vallen.  Hij is een 
kind van de club en wil zelf ook bij de club blijven. 
Hij kan met zijn ervaring een zeer belangrijke rol 
spelen voor onze jeugd.  
 
Bestaat er een kans dat een van 
de goudhaantjes de club nog verlaat? 
Als Belgische club kan je nooit nooit zeggen dat 
iets onmogelijk is. De namen van onder meer 
Doku en Verschaeren zijn gekend bij vele interna-
tionale clubs. Als een club morgen plots met een 
waanzinnig bod komt voor Doku, moeten we dit 
intern bekijken. Maar dat zal altijd tegen een cor-
recte prijs moeten zijn. Wat AA Gent deed met 
de verkoop van David moet ook bij ons kunnen.  

(Ondertussen werd Doku verkocht voor een 
recordbedrag) Het is een transfer die 

niet past binnen onze sportieve visie. 
Maar we moeten eerst onze finan-

ciële positie veiligstellen, vooral-
eer we die visie ten volle kunnen 
uitrollen
 
Hoe gaat het nog 
met Marc Coucke? 
Er werden keuzes gemaakt 
binnen de club. Marc blijft als 

hoofdaandeelhouder de club als 
geen ander zeker verder opvol-

gen. Wekelijks zitten we samen. Het 
is altijd zijn intentie geweest om 

de club weer te brengen waar 
ze hoort te staan. Geloof 

mij het project komt echt  
wel goed.  

Karel Van Eetvelt
“Ik wilde ooit eens de job van Mister Michel doen”
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AALST
Na meer dan een half jaar is de zater-
dagmarkt terug op de Grote Markt. Door 
de coronamaatregelen werd de markt 
de voorbije weken op de Keizershallen 
en het Keizersplein georganiseerd, maar 
nu staan de marktkramers terug in het 
centrum van de stad.  In maart werd 
de zaterdagmarkt afgelast door corona 
en in mei kwam er een kleinschalige 
heropstart op de Keizershallen, maar 
dit najaar keert de markt terug naar de 
vertrouwde plek. In het centrum van de 
stad, en op volle capaciteit. Alle markt-
kramers zijn dus welkom op de Grote 
Markt, de Nieuwstraat, de Hopmarkt, 
het Vredeplein, de Vlaanderenstraat 
en het Keizersplein.  “Met de herfst in 
het land komt de markt terug naar de 
binnenstad, iets om naar uit te kijken 
zaterdag", zegt burgemeester Christoph 
D'Haese (N-VA). "De sfeer in en rond de 
marktstraten blijft uniek en zal opnieuw 
een positieve vibe door onze winkelstra-
ten laten gaan. Ook de ideale gelegen-
heid om voor of na een marktbezoek de 
lokale horeca nog te steunen. Win-win 
voor iedereen.”  Het coronavirus is nog 
niet weg, en dus gelden er ook voor 
de markt nog steeds strenge federale 
veiligheidsmaatregelen. De stad gaat 
camera's inzetten om het aantal mensen 
op de markt te tellen, in de Nieuwstraat 
geldt er éénrichtingsparcours richting 
het Vredeplein en ook het dragen van 
een mondmasker is verplicht.

VERVOLG PAGINA 1
Hij staat open voor de samenwerking, 
maar er moeten ook duidelijke afspra-
ken worden gemaakt, vindt hij. “Het blijft 
belangrijk dat elke Aalstenaar dicht bij 
huis kan worden verzorgd. Ook patiënten 
die voor andere ingrepen naar het zie-
kenhuis komen, moeten kunnen rekenen 
op de best mogelijke zorgverlening. "Er 
zijn grenzen aan de medische solida-
riteit. Ik geloof dat die grens nu bereikt 
is.” Door de Brusselse patiënten komt 
er meer druk op de Covid-afdelingen 
in het ASZ en het OLV. “Er is plaats 
voor 20 patiënten op de Covid-afdeling. 
Die maximumcapaciteit is bereikt. Het 
gaat hier om een mix van Brusselse en 
Aalsterse patiënten. We gaan de capaci-
teit wel verhogen”, zegt de burgemeester. 
De Covid-afdeling in het OLV ligt nog niet 
vol, maar daar komt er wel meer druk 
op de afdeling Intensieve Zorg. Vorige 
week was de maximumcapaciteit er al 
bereikt. “Het virus is ook in Aalst aan een 
opmars bezig. We blijven de situatie vol-
gen”, aldus D’Haese.

Zaterdagmarkt

Brusselse 
patiënten 
worden naar 
Aalst gestuurd

AALST
Op het Statieplein hebben 250 
aanhangers van de Vlaamse 
Koepelbeweging (VLAKO) 
betoogd voor Vlaamse vrijheid 
en zelfbeschikking. De politie 
was massaal paraat, maar de 
betoging verliep vreedzaam 
en er waren geen incidenten. 

Veel Vlaamse vlaggen vorige 
zondag op het Statieplein. 
Aanhangers van de Vlaamse 
Koepelbeweging verzamel-
den er voor een vreedzame 
manifestatie. “We betogen 
voor Vlaamse vri jheid. We 
streven naar Vlaamse zelf-
beschikking”, zegt voorzitter 
Alex Decadt. “We willen onze 

boodschap op een vreed-
zame manier verspreiden, 
hier is geen plaats voor haat 
of racisme.” VLAKO is een 
niet-politieke vereniging die 
de Vlaamse organisaties wil 
verenigen. Dat de betoging in 
Aalst werd georganiseerd, is 
geen toeval. “Dit is een sym-

bolische locatie, want hier 
verzette priester Daens zich 
tegen de Franstalige elite. Hij 
slaagde erin het tij te keren. 
Ook wij willen rechtvaardig-
heid voor Vlaanderen.” Eén 
van de meest opval lende 
figuren was ongetwijfeld Luc 
Van den Brande, die zich ver-
kleedde als middeleeuwse 

ridder. “Het was een ingeving 
om mij als tempelier te ver-
kleden, maar mijn outfit wordt 
hier positief onthaald. Net als 
de andere betogers steun ik 
de Vlaamse zaak. We moeten 
samenwerken met Wallonië, 
maar als Vlamingen moeten 
we wel zelf over onze midde-
len kunnen beschikken”, zegt 
hij.

IEDEREEN GESCREEND
In de vei l igheidscel werd 
de manifestatie op de voet 
gevolgd door burgemeester 
Christoph D’Haese (N-VA) en 
korpschef Jürgen Dhaene. 
“De organisatie heef t een 
v reedzame doe l s te l l i ng . 
Als voorstander van de vrije 
meningsuiting wilde ik de 
betoging niet verbieden”, zegt 
D’Haese. “We hebben 52 poli-
tiemensen ingezet en er waren 
agenten in burger.” Alle deel-
nemers werden gescreend en 
de omliggende straten wer-
den afgesloten. “Onze orde-
diensten hadden zich perfect 
voorbereid op alle scena-
rio’s. Uiteindelijk is alles rus-
tig gebleven”, aldus korpschef 
Jürgen Dhaene.

AALST
De bouw van de nieuwe 
ondergrondse parking op het 
Esplanadeplein zou duur-
der uitvallen dan verwacht. 
Het is voor parkingbouwers 
financieel onhaalbaar om de 
parking te bouwen zonder 
steun van de stad Aalst. Het 
lijkt nu niet zeker of de wer-
ken in 2021 kunnen starten. 
Onder het Esplanadeplein 

moet een park ing komen 
van 196 plaatsen. Er werden 
enkele kandidaten aange-
steld om het Esplanadepark 
met park ing te bouwen.  
Twee kandidaten hebben 
een offerte ingediend, allebei 
ongeldig, want het project is 
financieel niet haalbaar.  Het 
project zou zo'n 6,3 miljoen 
euro kosten, waarvan de 
stad Aalst slechts 1,3 mil-

joen euro betaalt. Dat is te 
weinig voor de parkingbou-
wers. Schepen van Mobiliteit 
Jean-Jacques De Gucht 
(Open VLD) wil de parking 
absoluut realiseren, maar zal 
dan wel het budget moeten 
aanpassen. Oppositiepartij 
Groen is al langer tegen de 
komst van een nieuwe par-
king. "Investeer de voorziene 
1,3 miljoen voor de heraanleg 
van het plein. Maak hiervan 
een aangenaam verkeers-
luw en groen plein, waarin 
de bestaande bomen die 
nog perfect gezond zijn geïn-
tegreerd worden. Maar zon-
der ondergrondse parking", 
zegt Groen-fractievoorzitter 
Lande r  Wantens.  “Want 
de omgeving kreunt nu al 
onder een te hoge verkeers-
druk en door de bouw van 
een ex tra ondergrondse 
parking zal deze nog verder  
toenemen.”

250 Vlaamsgezinden 
betogen op Statieplein: “voor een 
zelfbeschikkend Vlaanderen”

"Ondergrondse parking 
financieel niet haalbaar"
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AALST
Er is nog geen locatie gevonden voor 
de nieuwe veiligheidskazerne. Omdat 
zowel politie als brandweer zich zullen 
vestigen in de kazerne, moeten ook 
de 10 andere gemeenten uit de brand-
weerzone Zuid-Oost hun goedkeuring 
geven. Burgemeester D’Haese wil het 
al langer: een veiligheidskazerne voor 
politie én brandweer. Maar dat kost 
geld, dus de kazerne zal in deze legis-
latuur nog niet gebouwd worden. Er is 
ook nog geen locatie gevonden. “De 
locatiestudie is in voorbereiding. Vanaf 
we weten welke gronden of panden 
verworven kunnen worden, zullen we 
de locatiestudie publiek maken. Het 
is een absolute noodzaak om voor-
uit te gaan in dit dossier”, zegt de 
burgemeester. De Aalsterse brand-
weer maakt deel uit van de brand-
weerzone Zuid-Oost, dus 10 andere 
gemeenten zullen akkoord moeten 
gaan met de bouw van de kazerne. 
“We zijn voor 48% aandeelhouder, dus 
een veiligheidskazerne in Aalst moet  
mogelijk zijn.”

Nog geen locatie 
voor nieuwe 
veiligheids-
kazerne

AALST
Mia De Brouwer (N-VA) neemt 
afscheid van de Aalsterse 
politiek. Een jaar vroeger dan 
verwacht stopt ze als sche-
pen van Bevolking, Burgerlijke 
Stand, Toerisme, Senioren 
en Dierenwelzijn. Caroline De 
Meerleer is haar vervanger.  
Na een volle ambtstermijn van 
2013 tot 2018, en na het twee-
de jaar van haar tweede legis-
latuur beëindigt N-VA-schepen 
Mia De Brouwer uit eigen 
beweging haar mandaat als 
schepen en gemeenteraadslid 
van Aalst op 31 december dit 
jaar. De laatste zeven jaar was 
ze schepen voor Bevolking, 
Burgerlijke Stand, Toerisme 
en Senioren. Toen Mia sche-
pen werd in 2018, zou ze op 
1 januari 2022 de fakkel door-
geven aan N-VA-fractieleidster 
Caroline De Meerleer, haar 
rechterhand en vertrouwelinge. 
Maar nu treedt ze sneller dan 
gepland uit haar functie.  “Ik 
neem met een tevreden gevoel 
afscheid”, zegt de schepen. 
“Ik voel dat het voldoende is 
geweest.” De Brouwer zorgde 

onder meer voor de natuur-
begraafplaats, de druppelbo-
men op de begraafplaatsen ter 
nagedachtenis van doodgebo-
ren baby’s, de lancering van 
het seniorenmagazine Retro en 
het fel verbeterd toerismebe-

leid.  In 2007 werd De Brouwer 
g e m e e n t e r a a d s l i d  v o o r 
Vlaams Belang. Na een peri-
ode als onafhankelijke sloot 
ze zich aan bij N-VA. Caroline 
De Meerleer wordt nu sche-
pen van Bevolking, Burgerlijke 
Stand, Toerisme, Senioren 
en Dierenwelzijn. Partijgenoot 
Marc D ier ick x neemt het 

z i t je in de gemeenteraad 
over.  “Dit is een droom die 
een jaartje vroeger dan ver-
wacht in vervulling gaat”, zegt 
De Meerleer. “Ik sta ten dien-
ste van de Aalstenaars en zal 
me hard inzetten om, samen 

met de collega's in het colle-
ge, de metamorfose van onze 
stad verder vorm te geven.” 
Momenteel werkt Carol ine 
op het kabinet van Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
D ierenwelz i jn en V laamse 
Rand Ben Weyts (N-VA). Daar 
blijft ze deeltijds aan verbon-
den. 

Schepen Mia De Brouwer wordt 
vervangen door Caroline De Meerleer

AALST
Er komt een veilige fietsverbin-
ding tussen Herdersem en de 
Le i rekensroute.  Dat zeggen 
Cathy Grysolle en Ann van de 
Steen (LijstA). De straten wor-
den binnenkort worden heraan-
gelegd, tot op heden waren daar 
nog geen fietspaden voorzien. 
Gemeenteraadslid en inwoner van 
Herdersem Cathy Grysolle vroeg 
in de gemeenteraad om veilige 
fietspaden te voorzien in het ont-
werp van de heraanleg van de 
Gudstraat, de Kattenbroekstraat 
en de Koning Albertstraat. Die 
straten verbinden Herdersem met 
Moorsel. ”De dienst Mobiliteit en 
Openbare Werken heeft intern 

haar huiswerk gemaakt en gaat 
akkoord met onze vraagstel-
ling. Initieel lagen vier alterna-
tieven op tafel, na overleg werd 
beslist om fietspaden aan te leg-
gen met smallere rijweg zodat 
het aantal grondinnames beperkt 
blijft. Zo ontstaat er een duide-
lijke en veilige fietsverbinding”, 
zegt Grysolle.  “Budgettair heeft 
dit dan wel een weerslag, maar 
de partij is blij dat de stad kiest 
voor fietscomfort boven bespa-
ring”, voegt Ann van de Steen 
eraan toe. “Hierdoor kan er een 
veilige, duidelijke fietsverbinding 
ontstaan tussen Herdersem 
en de Leirekensroute”, besluit  
Grysolle.

AALST
Drie maanden geleden werd 
he t  amb i t i euze  mas te rp l an 
Erembodegem voorgesteld. In het 
centrum van de deelgemeente 
zou de patorietuin worden open-
gesteld, maar er is voorlopig nog 
geen akkoord met de pastorie 
zelf. In het plan zou de muur van 
de pastorietuin gesloopt wor-
den, zodat de groene omgeving 
langs de Dender toegankeli jk 
wordt voor iedereen. Het was één 
van de 10 prioritaire acties in het 
masterplan voor Erembodegem, 
om de leefbaarheid in de deel-
gemeente te verhogen. De stad 

schoot dan ook meteen in actie 
en ging overleggen met de kerk-
fabriek, die de materiële middelen 
van de parochie beheert. Er werd 
overlegd over de pastoriemuur, 
maar er is voorlopig nog geen 
akkoord met de kerkfabriek. “Het 
was een constructief gesprek, 
ze waren positief. Ze gaan dat 
nu intern bespreken. Van zodra 
ze hun standpunt hebben inge-
nomen, kunnen we het project 
verder uitwerken”, zegt schepen 
van Ruimtelijke Ordening Caroline 
Verdoodt (N-VA), die het openstel-
len van de tuin zo snel mogelijk wil  
realiseren. 

Veilige fietsverbinding 
tussen Herdersem en 
Leirekensroute

Nog geen akkoord met 
kerkfabriek over 
openstellen pastorietuin
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PIETER JUNIUS
Grond- en afbraakwerken
Terrassen, opritten en parkings
Containerdienst • Afsluitingen
Plaatsen van tuinhuizen
Vellen en rooien van bomen
Teelaarde, compost en boomschors

0478/84.11.87
pieter.junius@skynet.be • www.pieter-junius.net
Volg ons ook op Facebook en Instagram

Steenweg op Dendermonde 110, 9308 Hofstade

Van Boxstael Johan  I  0486/52 00 86  I  johan@starwash.be
Cloe Rauwoens  I  0499/93 63 89  I  cloe@starwash.be

 ENKEL OP AFSPRAAK

VIP behandeling 
auto afhalen, reinigen binnen & buiten en terugbrengen.

Simoniseren - Polieren
Dieptereiniging

www.starwash.be

 

Dubbel glas - glazen deuren en wanden - spatwanden -  balustrades - spiegels - gelaagd glas 

                                                           Gratis offerte 

0472/531648          info@fremaglas.be          www.fremaglas-aalst.be 

Dubbel glas  I  glazen deuren en wanden  I  spatwanden  I  
balustrades  I  spiegels   I  gelaagd glas
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DE MARKT VAN AALST
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“UW ERKEND VAKMAN REYNARDS INSTALLER EN 
VERDEELPUNT POLYSUN SCREENLINE”

AALST
Walter en Nicholas Van Den 
Broeck, vader en zoon uit 
Baardegem, hebben een 
onl ine plat form opger icht 
om bossen aan te leggen. 
Met  Bwoods  willen ze ieder-
een aansporen om te investe-
ren in een groene toekomst. 
Met  Bwoods  zamelen Walter 
en Nicholas uit Baardegem 
geld in om bomen te planten. 
Ze gaan met elke donatie aan 
de slag met als doel zoveel 
mogelijk bomen te planten. 
“We weten al langer dat het 
niet goed gaat met het aan-
tal bomen en bossen in ons 
land. Daar willen wij iets aan 
doen. Na lange discussies 
aan tafel hebben we beslo-
ten om in actie te schieten 
en Bwoods uit de grond te 
stampen”, zegt Walter. Op het  
platform dat de twee IT’ers 
hebben opgericht, kan men 
een bedrag doneren. De 
bomen zelf, die worden door 
Nicholas en Walter geplant. 
Zo kan iedereen zijn steentje 
bijdragen aan een groenere 
toekomst. Crowd Foresting, 

zo noemen Walter en Nicholas 
het. “Met één euro kunnen 
we al een boom planten. Elke 
donatie wordt ingezet voor 
het aanplanten van nieuwe 
bomen. Als elk Vlaams gezin 
één boom plant, zijn we 2,6 
miljoen bomen rijker”, klinkt 
het  enthous iast.  Je kan 
Nicholas en Walter ook hel-
pen door zelf een stukje grond 

aan te bieden. “Wie zelf een 
project heeft waar hij of zij aan 
wil werken of wie een stuk 
grond of een tuin heeft waar 
we bomen mogen planten, 
mag dat zeker laten weten. 
We willen ook samenwerken 
met ondernemingen om bij-
voorbeeld een eigen  bedrijfs-
bos  aan te leggen”, aldus 
Nicholas.

Vader en zoon lanceren online 
platform om bomen te planten

AALST
Er duiken heel wat problemen 
op bij de plannen om een eve-
nementenhal, woontoren en 
retailcomplex te bouwen op 
de Tragel in Aalst. Het is vooral 
de mobiliteitsafwikkeling die 
de zaak bemoeilijkt. “De com-
binatie van de drie maakt het 

onuitvoerbaar”, zegt burge-
meester Christoph D’Haese 
(N-VA). Er zou dus minstens 
één van de drie projecten sneu-
velen. Drie jaar geleden stelde 
het Aalsterse stadsbestuur de 
plannen voor. Op de Tragelsite 
langs de Dender zou in 2022 
een gloednieuwe en broodnodi-
ge evenementenhal verschijnen, 

in combinatie met een shop-
pingcentrum en een woon-
complex. Maar bij de realisatie 
duiken er heel wat problemen 
op. “Het dossier is een grote 
juridische draak”, zegt burge-
meester Christoph D’Haese 
(N-VA). “Het realiseren van een 
evenementenhal is op zich niet 

de moeilijkheid, maar het is de 
combinatie van de drie projec-
ten die voor problemen zorgt. 
Volgens het Agentschap Wegen 
en Verkeer kan je nooit een def-
tige mobiliteitsafwikkeling krij-
gen als je de drie zaken op één-
zelfde locatie ontwikkelt. Dat is 
onuitvoerbaar.” Er duiken ook 
problemen op met de uitvoe-

ring van de nieuwe Tragelweg, 
want winkels zoals Aldi en Leen 
Bakker liggen nog in de weg. Zij 
zouden normaal verhuizen naar 
het winkelcomplex op Tragel, 
maar of daar plaats voor is, dat 
is dus nog niet duidelijk. “Het 
retailcomplex wordt er één met 
vijf tot acht winkels. Initieel zou 
het een gebouw van 15.000 m² 
worden, maar we gaan evolue-
ren naar 10.000 m². We willen 
de Aalsterse middenstand niet 
storen en toestanden zoals in 
Ninove (met de Nina, nvdr.) ver-
mijden.” Of de Decathlon er dan 
kan komen, is ook nog maar de 
vraag. De evenementenhal is 
dringend nodig, want er wordt 
al jaren gesmeekt om een nieu-
we zaal voor onder andere de 
prinsenverkiezing. Okapi Aalstar 
zou zich vestigen in de evene-
mentenhal, maar de basket-
balclub heeft afgehaakt. Ook 
dat bemoeilijkt de zaak. “Maar 
we willen de evenementenhal 
realiseren, want we moeten 
onze verplichtingen nakomen. 
De afgelopen weken vonden 
er heel wat gesprekken plaats. 
We willen dit moeilijke dossier 
verder in goede banen leiden”, 
aldus de burgemeester.

AALST
Vakbond ABVV heef t actie 
gevoerd aan de verschillende 
welzijnsorganisaties in Aalst. 
De militanten eisen hogere 
uitkeringen en waardige ver-
vangingsinkomens. Terwijl er 
in het Egmontpaleis wordt 
onderhandeld over de begro-
ting, voeren militanten van de 
ABVV over het hele land actie 
voor hogere uitkeringen. Door 
de coronacrisis komen steeds 
meer mensen in armoede 
terecht. Mensen verliezen hun 
job of komen terecht in tijdelijke 

werkloosheid. De vervangings-
inkomens zijn te laag, vindt 
de vakbond. "We roepen de 
regering op om de uitkeringen 
te verhogen. Het leefloon ligt 
onder de Europese norm, we 
moeten terug naar een waardig 
vervanginsinkomen", zegt An 
Deheegher van ABVV. In Aalst 
ging een groep van een twin-
tigtal militanten langs bij wel-
zijnsorganisaties sociaal res-
taurant De Brug, SOS schulden 
op school en vierdewereld-
groep Mensen voor Mensen. 
"In Aalst leeft 10 procent van 

de bevolking in armoede. Wij 
overhandigen een lege enve-
loppe aan de organisaties die 
zich inzetten voor de armoede-
bestrijding in de stad. We wil-
len dat de uitkeringen worden 
verhoogd, met het oog op de 
zwakkeren in onze samenle-
ving.” Nele Buyl van Mensen 
voor Mensen nam de enve-
loppe in ontvangst. “We delen 
dezelfde strijd als de vakbond. 
Er moeten dingen verande-
ren, want door de coronacrisis 
komen er steeds meer mensen 
in armoede terecht."

D’Haese over Tragelproject: 
“Combinatie van evenementenhal, 
woontoren én retail is onuitvoerbaar” 

Vakbond voert actie voor hogere 
uitkeringen aan welzijnsorganisaties
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AALST
De trad i t ione le jaarmark t  in  de 
Watertorenwijk op 11 november zal 
dit jaar niet doorgaan. Dat heeft de 
Aalsterse veiligheidscel beslist. Het risi-
co op verspreiding van het coronavi-
rus is te groot. Ook de intrede van de 
goedheiligman op het Werfplein gaat 
niet door. De stad is genoodzaakt om 
het evenement te annuleren, want op 
de jaarmarkt komen veel bezoekers 
bij elkaar. “Dit type markt kan jaarlijks 
rekenen op een groot aantal bezoe-
kers en kan dan ook beschouwd wor-
den als risicovolle snelverspreider voor 
covid-19. Met spijt in het hart annu-
leert de stad de eerstvolgende editie”, 
zegt burgemeester Christoph D’Haese 
(N-VA). “In de huidige omstandigheden 
is de organisatie ervan – alle federale 
maatregelen in acht genomen – niet 
haalbaar. Het handhaven van de ver-
plichte veiligheidsvoorschrif ten voor 
markten, waaronder het monitoren van 
het aantal bezoekers, is haast onmoge-
lijk. Bovendien zou de typerende gezel-
ligheid van de jaarmarkt achterwege 
moeten blijven.” De blijde intrede van 
Sint-Maarten op het Werfplein aan de 
Dender zal ook niet doorgaan. Jong 
en oud komen samen om de Sint te 
verwelkomen, dus het risico op coro-
nabesmettingen is ook daar te groot. 
Er wordt wel nagedacht over een Sint-
Maartenzoektocht voor de kinderen.

AALST
De oppositiepartijen reageren veront-
waardigd op de uitspraak van D’Haese 
over de Brusselse patiënten. “Er is 
een samenwerkingsverband met de 
Brusselse ziekenhuizen en tenslotte 
heeft iedereen recht op de beste zor-
gen. Willen we ons profileren als zorg-
stad, dan is dit het moment. We moe-
ten mekaar helpen”, aldus Lijst A. “Ik 
begrijp de bezorgdheid van inwoners 
uit onze stad, maar deuren voor zorg 
mogen nooit, voor niemand gesloten 
worden. Los van waar je woont heeft 
iedereen recht op de beste zorg", zegt 
sp.afractieleider Sam Van de Putte. 
Vlaams Belang Aalst schaart zich wel 
achter de uitspraak van D’Haese. Ook 
de kersverse minister van volksgezond-
heid was deze week bijzonder scherp 
voor D’Haese. De minister merkte fijn-
tjes op dat tijdens de eerste golf ruim 
500 coronapatiënten uit Aalst werden 
opgenomen in ziekenhuizen in Brussel.

Geen 
Sint-Maartens-
jaarmarkt op 
11 november

Kritiek Oppositie 
uitspraak D’Haese

REGIO
Reizen De Ras was, sinds het 
bedrijf niet lang na de Tweede 
Wereldoorlog werd opgericht, 
jarenlang dé referentie voor 
busreizen in de regio Aalst 
en ver daarbuiten. Daarnaast 
werkte de firma voor De Lijn, 
verzorgde luchthavenvervoer, 
andere taxidiensten en zelfs 

begrafenissen. Een paar jaar 
geleden werd de afdeling bus-
reizen van De Ras overgeno-
men door Coach Partners, 
inmiddels één van de groot-
ste autocarbedrijven in België 
en zorgt hun dochterbedrijf 
Viamundi voor de reisorgani-
saties. “Maar afgezien van het 
nieuwe logo op de bussen is 
er niks veranderd. De service 
blijft hetzelfde: alles moet af 
zijn, met een lokale veranke-
ring.”

Aan het woord is Luc De 
C le rcq,  d i recteur  Coach 
Partners Oost-Vlaanderen: 
“Onder de n ieuwe naam 
verandert er op organisato-
risch en kwalitatief vlak niks. 
Viamundi is net zoals het 
vroegere Reizen De Ras een 
gedreven expert wat georga-
niseerde groepsreizen naar 
binnen- en buitenland betreft. 

Men mag dus gerust zijn, we 
zorgen elke keer opnieuw voor 
een belevenis.”

Het uitgebreide aanbod van 
Viamundi omvat zowel dag-
reizen als meerdaagse excur-
sies. Stap aan boord van één 
van onze luxueuze autocars 
voorzien van alle comfort. 

Dankzij ons team van ervaren 
chauffeurs kan je zorgeloos 
van je dag genieten. Maak je 
geen zorgen over reserverin-
gen of onverwachte wijzigin-
gen.  Wij bezorgen jou en je 
groep een dag zonder zorgen.  
Vanaf het ogenblik waarop je 
je reis kiest tot het ogenblik 
dat je terug van de bus stapt.  

Wij regelen alles van A tot Z! 
Een professionele gids bege-
leidt de reis van start tot finish. 
Viamundi doet telkens extra 
moeite om je de uitstap van je 
leven te bezorgen. 

In deze bijzondere tijden wordt 
er vanzelfsprekend extra aan-
dacht aan veiligheid gegeven. 

Zo zijn de bussen voor geor-
ganiseerde Viamundi reizen 
voorzien van flexibele spat-
schermen tussen de stoelen, 
ozonfilters (bijzonder efficiënt 
in het doden van virussen en 
bacteriën), een optimale lucht-
circulatie en handgelpompen.

Het aanbod van de Viamundi-
busreizen, waar je zowel in 
groep, als individueel kan aan 
deelnemen, is heel divers met 
nieuwe, originele en ongeken-
de locaties. “Uiteraard plan-
nen we in deze periode ook 
heel wat kerstreizen met ein-
deloze shopping-mogelijkhe-
den in een unieke sfeer.”

Je vindt alle informatie niet 
alleen op de website: “We 
hebben een eigen brochure 
en adverteren in zowel lokale 
als nationale media.” Wie min-
der vertrouwd is met het inter-
net, kan ook telefonisch een 
busreis boeken. Natuurlijk ben 
je ook welkom bij ons op kan-
toor. Kies uit één van de vele 
bestemmingen en laat de rest 
aan ons over.  

Luc sluit af: “Ik wil graag nog-
maals onderstrepen dat het 
reisgebeuren waar De Ras 
zolang voor bekend stond 
-met gedrevenheid, punctu-
aliteit, comfort, veiligheid en 
know-how door Viamundi 
niet alleen op dezelfde manier 
wordt georganiseerd, maar 
ook alsmaar verbetert. 
Uw uitstap is onze zorg!” 

En weet: 
IK BELEEF MEER IN GROEP 

www.viamundi.be
053 70 30 30 

REGIO
De Eendracht Aalst ladies 
hebben voo r  een s tun t 
gezorgd in de beker van 
Be lg ië. Op het ve ld van 
Racing Genk had Aalst wel 
strafschoppen nodig om 
door te stoten. Na 90 minu-

ten spelen stond het 1-1, 
met  een Aa ls te rs  doe l -
punt van Van Gi ls. Maar 
met 1-4 overk laste Aalst 
de Limburgers in de straf-
schoppenserie. Doelvrouw 
Silke Baccarne  redde twee 
strafschoppen. Eendracht 

Aalst bekert verder, in de 
achtste f ina le wacht een 
duel met tweedenationaler 
Svelta Melsele.  In de com-
petitie loopt het voor Aalst 
iets minder goed. Het ver-
loor al van Brugge, Gent  
en Leuven. 

VIAMUNDI,
een ‘Ras’paardje voor busreizen

Eendracht Aalst Ladies 
stunten in beker van België

Klokvast in de brievenbus
met de postbode
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De Rycke
UW UITVAARTPLANNER

 Joke De Mey,  Els Gerardi en Tim De Rycke
 uw uitvaartplanners

BEGRAFENISSEN

Onze uitvaartcentra:
Keizersplein 68, 9300 Aalst
Stationsstraat 121, 9450 Haaltert
Maaldreef 11, 9320  Nieuwerkerken
Hoogstraat 45, 9308 Hofstade

053 700 500derycke@sereni.be

T: 0479 03 63 38
E-mail: info@netteruiten.be

  RUITENWASSEN
PARTICULIER & BEDRIJVEN

POETSDIENST
BEDRIJVEN

Wij maken een 
gratis offerte!

R U I M -  &  O N T S T O P P I N G S D I E N S T

DE VLEMINCK JAN 
Philippe - Danny

B
V
B
A

30 jaar ervaring
24/24 beschikbaar
7/7 tot uw dienst !

Brusselsesteenweg 280 • 9402 MEERBEKE
054/32 18 75 • 0479/84 02 83

info@devleminckjan.be
www.devleminckjan.be

• Ledigen & reinigen van septische putten,
 regenwaterputten en steenputten
• Ontstoppen van leidingen onder 
 hoge druk of met veer
• Camera-onderzoek, op vraag van de klant 

met opname op USB stick
• Opsporen putten, leidingen 
 en breuken met sonar
• Ledigen en reinigen van vetputten, 
 olie- & benzineafscheiders, carwashslib, 

alle met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, 
 vijvers en fonteinen
• Geurdetectie

AALST
De Vlaamse regering wil binnen vijf 
jaar een forensisch psychiatrisch cen-
trum openen in Aalst. Het centrum 
krijgt een 'long stay'-inrichting en moet 
plaats bieden voor 120 geïnterneerden.  
Het voorstel van minister Zuhal Demir 
(N-VA), voor de opstart van een gewes-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), 
is goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering. "Vlaanderen opteert voor 
een FPC op het grondgebied van Aalst 
omwille van de centrale locatie”, zegt 
schepen en Vlaams parlementslid Sarah 
Smeyers (N-VA). Waar het forensisch 
centrum komt in Aalst is nog niet duide-
lijk, maar voorlopig ligt de Gates-site op 
het bedrijventerrein in Erembodegem in 
pole-position. Het centrum komt al zeker 
niet op de site 'Nederhase', die vier jaar 
geleden al werd voorgesteld. “Na ver-
der onderzoek kwamen verschillende 
nadelen van de site naar boven en werd 
die piste verlaten. Toen bleef het vier jaar 
stil. Ik ben verheugd dat onze minister nu 
de zaak weer oppikt en op korte termijn 
een gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan zal opmaken”, zegt schepen van 
Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt 
(N-VA). Minister Demir gaat nu samen 
met de stad en de federale Regie der 
Gebouwen op zoek naar een geschikte 
locatie voor het forensisch psychiatrisch 
centrum. In Gent en Antwerpen zijn er al 
446 plaatsen, in Aalst moeten daar nog 
120 bijkomen. De streefdatum voor het 
FPC is 2025-2026.

Forensisch 
psychiatrisch 
centrum komt in 
2026 naar Aalst

AALST
De vzw Armoede in Aalst, 
kortweg Arminaa, wil beter 
samenwerken met ande-
re sociale par tners om de 
armoede te bestrijden. Door 
de coronacrisis komen nog 

meer mensen in moeilijkheden, 
maar niet iedereen kan gehol-
pen worden. De armoede in 
Aalst stijgt, dat merkt Rosita 
Monsieur, dri jvende kracht 
achter vzw Arminaa. Een orga-
nisatie die mensen in armoede 

ondersteunt met voedselpak-
ketten. Door de coronacrisis 
komen er steeds meer mensen 
aankloppen om hulp aan het 
huis van Arminaa. Een situatie 
die niet langer houdbaar is, 
zegt Rosita. "Momenteel krij-
gen wij doorverwijzingen van 
‘mensen voor mensen’, ‘het 
Daenshuis’, OCMW, ‘Kind en 
gezin’, enz… behoevenden die 
omwille van de regels geen 
steun krijgen van de verschil-
lende diensten.” Rosita wil 
afspraken maken met andere 
sociale actoren om de armoe-
de te bestrijden. "Ik sta open 
voor een betere samenwerking 
met de erkende actoren. We 
hebben hiervoor reeds meer-
maals een duidelijk signaal 
gegeven, maar krijgen er enkel 
het werk voor terug. Wij zijn 
vragende partij om hierover in 
gesprek te gaan met de stad.”

"Stad schuift armoede door, 
er is nood aan hulp"

AALST
Op het Werfplein heeft de 
Partij van de Arbeid vorige 
week woensdag een sym-
bolische actie gevoerd voor 
een solidaire gezondheids-
zorg. Daarmee protesteren 
ze tegen de uitspraak bur-
gemeester D’Haese (N-VA). 
Die zei eerder dat hij niet 
nog meer Brusselse coron-
apatiënten wilde opvangen 

in Aalsters z iekenhuizen. 
De actievoerders van de 
extreemlinkse partij hadden 
woensdagavond niet alleen 
een mondmasker mee, ze 
gebruikten ook een blinddoek 
om hun ogen te bedekken. 
“Dat beeld symboliseert de 
houding van Aalsters burge-
meester Christoph D’Haese: 
blind voor solidariteit tussen 
de ziekenhuizen die nodig is 

om deze coronacrisis aan te 
pakken”, zegt Alexander Van 
Ransbeeck. “Anderzijds is 
D’Haese blind voor de inves-
teringen die noodzakelijk zijn 
om de gezondheidszorg aan 
te pakken.” Van Ransbeeck 
is net als zijn partijgenoten 
verbaasd over de uitspraak 
van de burgemeester, dat er 
‘grenzen zijn aan de solidari-
teit’. “Gezondheidszorg moet 
open staan voor iedereen”, 
zegt de PVDA’er. “We dra-
gen allemaal bij tot de finan-
ciering van de ziekenhuizen, 
dus iedereen heeft recht op 
de beste zorg. Onze Aalsterse 
ziekenhuizen afsluiten voor 
niet-Aalstenaren is niet de 
oplossing.” De par ti j leden 
hopen dat Brusselse patiënten 
de komende weken welkom 
blijven in de Aalsterse zie-
kenhuizen. “Alleen zo kunnen 
we deze crisis aanpakken”, 
besluit Van Ransbeeck.

PVDA voert actie tegen uitspraak 
burgemeester: “meer solidariteit”

GOEIEDAG
Aalst heef t er een gloed-
nieuw nieuwskanaal bij. Op 
Goeiedag Aalst.be kan u 
online 24/24 u terecht voor 
het nieuws uit Aalst. Voor de 
nieuwssite werd een volledig 
nieuw redactieteam samenge-
steld. Door de noodzakelijke 
corona-maatregelen liep de 
geplande lancering vertraging 
op, maar in deze momenten 
van grote nieuwshonger wil-
den we geen tijd meer verlie-
zen. Goeiedag wil haar maat-
schappelijke rol als regionale 
uitgever maximaal invullen en 
de mensen vandaag zo vol-

ledig en snel mogelijk infor-
meren. De nieuwssite is poly-
valent opgebouwd en biedt 
naast een ruim redactioneel 
aanbod, verschillende moge-
lijkheden voor onze adverteer-
ders en lokale middenstand 
om online te adverteren. De 
website kreeg een frisse lay-
out met veel ruimte voor foto’s 
en filmpjes en is uitgerust met 
heel wat moderne technische 
snufjes, die we de komende 
weken en maanden gelei-
delijk verder zullen uitrollen. 
Nieuwssites worden de laat-
ste jaren steeds meer beke-
ken vanop de smartphone 

en dan is het handig om die 
lezers snel en adequaat van 
korte breaking news berichten 
te voorzien, naast uiteraard de 
vertrouwde meer gestoffeerde 
artikels, reportages en inter-
views. Voorts is er ook een 
online-agenda. Verenigingen 
en organisatoren kunnen vol-
ledig (gratis) reclame maken 
voor hun activiteiten. Het ver-
enigingsleven ligt momenteel 
quasi volledig stil omwille van 
de corona-crisis. Daarom wil-
len wij de verenigingen extra 
ondersteunen via deze gratis 
tool. Maar ook het doorge-
ven van (betalende) zoekertjes 
(online en in de verschillende 
edities) is mogelijk.  Ook de 
zwaar getroffen lokale mid-
denstand wi l len we extra 
ondersteunen met de actie 
"Royaal lokaal". Alle onderne-
mers uit groot Aalst kunnen tot 
31/12 gratis reclame maken op 
onze nieuwssite.  Elke bezoe-
ker die zich nu inschrijft op 
onze dagelijkse nieuwsbrief 
maakt kans om een van de 
vele reizen te WINNEN aange-
boden door reizen Viamundi 
- www.viamundi.be

Goeiedag Aalst.be 
brengt het nieuws online 24/24.
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief 
en WIN een van de vele reizen. 

GOEIEDAG
Het is moeilijk te begrijpen 
in welke situatie we alle-
maal terecht zijn gekomen. 
Het  Corona  virus  is  van-
daag  een  ernstige  bedrei-
ging voor onze lokale econo-
mie.  Alleen  indien  we  de  
huidige  maatregelen  strikt  
opvolgen  kunnen  we  hope-
lijk  een nieuwe lockdown ver-
mijden. De gezondheid van 
iedereen is momenteel de  
belangrijkste prioriteit.  Het 
lokale en sociale  leven  is  
onder tussen bi jna  vol le-
dig  stilgevallen en duizen-
den lokale handelaars heb-

ben het moeilijk. Goeiedag 
wil de lokale ondernemers 

ma x ima a l  s teune n  met  
d e  g r o o t s e  c a m p a g n e 

“Royaal lokaal “. Met deze 
campagne wi l  Goe iedag 
magazine het belang van 
het lokaal winkelen promo-
ten. Alle lokale middenstan-
ders en ondernemingen 
kunnen GRATIS rec lame 
maken op onze nieuwssite 
voor hun online verkoopsy-
steem en thuislevering tijdens 
de Corona crisis. De speci-
ale tool voor de lokale hande-
laars is actief op www.goei-
edagaalst.be Iedere midden-
stander uit groot Aalst kan 
tot 31/12/20 gratis gebruik 
maken van de campagne 
“Royaal lokaal”.

Goeiedag steunt 
lokale middenstand
Gratis reclame online voor lokale handelaars
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CHANTELLE - PASSIONATA - EMPREINTE - FELINA - DACAPO

ANITA - SAPPH - SCHIESSER - SWAMI - RUIME KEUZE BADMODE

OPENINGSUREN:
MAANDAG : VOORMIDDAG GESLOTEN 13U30 - 17U.

DI, WO EN VRIJ : 9U - 12U30 & 13U30 - 18U
ZATERDAG  : 9U30 - 18U.

DONDERDAG EN ZONDAG GESLOTEN.

	

Binnenstraat 224 - 9300 Aalst - 053 42 90 10

Volg ons ook op       
of shop online via Storesquare

Volg ons 
ook op     

DROOGKUIS MOGELIJK!

Gimmo Vastgoed
Albrechtlaan 19 A bus 1  I  9300 Aalst

0491/14.25.66  I  sandra@gimmovastgoed.be

www.gimmovastgoed.be

NIEUW 
KANTOOR 
AALST
VERKOOP-VERHUUR-NIEUWBOUW

Contacteer ons NU 
voor een 
GRATIS SCHATTING 
(0491/14.25.66)

Uw succesvol 
vastgoedverhaal 
begint bij ons !!

NIEUWS.BE

Bestel nu 
uw publiciteit
Conny Segers
Reclame adviseur
conny@goeiedag.be

0477/81.14.40

Het regionieuws elke ochtend 
vers van de pers

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en lees als eerste het 
Goeiedag regio nieuws op je tablet, smartphone of computer. 

het regionieuws ook via

24/24 ALLE NIEUWS uit AALST

www.goeiedagaalst.be

WIN 1 VAN DE VELE GRATIS REIZEN!

AALST
D e  B r a n t a n o - w i n k e l  o p  d e 
Brusselsesteenweg in Aalst is één van 
de veertig winkels in ons land die over-
genomen wordt door VanHaren. Het 
nieuwe filiaal van VanHaren zou openen 
op 1 februari 2021. Medewerkers van 
Brantano maken niet automatisch de 
overstap mee, en moeten dus opnieuw 
solliciteren voor de job. De winkel op 
de Brusselsesteenweg wordt het twee-
de VanHaren-filiaal in Aalst, want in de 
Nieuwstraat is er al drie jaar een win-
kel van de Nederlandse schoenenketen. 
VanHaren neemt het personeel van de 
Brantano-winkel niet automatisch over. 

Zij moeten dus opnieuw solliciteren. 
"We staan er heel erg voor open om 
oud-Brantano werknemers als nieuwe 
collega’s in de vanHaren familie te ver-
welkomen”, klinkt het wel bij VanHaren. 
De medewerkers zullen wel meer dan 
zes maanden moeten wachten op de 
heropening, want die is gepland voor 
1 februari 2021. Door die lange onder-
breking zou VanHaren niet verplicht 
zijn om anciënniteit van de medewer-
kers uit te betalen. De winkel op de 
Brusselsesteenweg wordt één van de 
veertig nieuwe VanHaren-winkels in 
ons land. In totaal zal de Nederlandse 
keten dan al 56 Belgische filialen heb-
ben. Wat de overname betekent voor 
het distributiecentrum van Brantano in 
Erembodegem, dat is nog niet duidelijk. 

Brantano wordt 
VanHaren-winkel

AALST
Ilse Uyttersprot krijgt een her-
inneringszitje in de tribune 
van sportcentrum Schotte. 
Het zitje zal altijd leeg blijven, 
maar je kan het wel reserve-
ren voor het goede doel. Als 
voormalig schepen van Sport 
was Uyttersprot één van de 
drijvende krachten achter de 
oprichting van sportcentrum 
Schotte. De wedstrijd van vol-

leybalclub Lindemans Aalst 
was het eerste sportevent in 
Schotte sinds het begin van 
de coronacrisis. Dat was ook 
het eerste event sinds het 
overlijden van Ilse Uyttersprot. 
Ter nagedachtenis wordt er 
voor de ex-burgemeester -en 
schepen steeds een zitje in 
de tribune vrijgehouden. Een 
‘herinneringszitje’, dat je kan 
reserveren voor het goede 

doel. De opbrengst van het 
zitje gaat naar vzw “zijn”, die 
zich inzet tegen geweld. Als 
voormalig schepen van Sport 
zorgde Uyttersprot mee voor 
de oprichting van sportcen-
trum Schotte. Een Europese 
wedstr i jd van L indemans 
of een loka le dansshow, 
Uyttersprot was steeds van de 
partij. Je kan het herinnerings-
zitje reserveren bij Aalst Sport.

AALST
Eendracht Aalst heef t zi jn 
c o m p e t i t i e s t a r t  vo l l e d i g 
gemist. Eendracht is één van 
de topfavorieten voor de titel 
in tweede nationale, maar 
staat na een 0 op 6 met de 
rug tegen de muur. De Ajuinen 
hadden hun competitiestart 
he lemaa l  anders voorge-
steld. Door coronaperikelen 
bij tegenstanders werden er 
al een paar wedstrijden uit-
gesteld. Eerst kwam er een 
streep door de verplaatsing 
naar SK Pepingen-Halle, dus 
zou Eendracht de competitie 
openen in eigen huis tegen 
de Antwerpse City Pirates. 
Maar aan de vooravond van 

die wedstrijd testte een spe-
ler van Pirates positief op het 
coronavirus. Een domper voor 
Eendracht Aalst, want voor 
het eerst sinds maart zouden 
er weer toeschouwers toe-
gelaten worden in het Pierre 
Cornel isstadion. Terwij l de 
meeste ploegen al enkele 
matchen achter de rug heb-
ben, kan Eendracht Aalst 
haar competitiestart pas op 
gang trappen op het veld van 
Houtvenne. Maar de Ajuinen 
zijn niet op de afspraak, en ver-
liezen met 2-1. Cocchiere zorg-
de in de eerste helft wel nog 
voor de gelijkmaker, maar uit-
eindelijk blijft Aalst er met lege 
handen achter. Vorige week 

woensdag trekt Aalst naar 
Overijse, voor een duel met 
SK Pepingen-Halle. Een match 
die voorzien was voor 13 sep-
tember, maar door omstandig-
heden pas op 7 oktober kon 
gespeeld worden. De wedstrijd 
tegen Pepingen-Halle lijkt lang 
op een scoreloos gelijkspel af 
te stevenen, maar in de slotfa-
se incasseert Eendracht Aalst 
nog een tegengoal. Het ver-
dict is zwaar voor de Ajuinen. 0 
op 6, troosteloos onderaan het 
klassement. De druk op coach 
Bart Van Renterghem neemt 
toe. Vanavond gaat Eendracht 
op zoek naar de eerste punten 
van het seizoen, het ontvangt 
om 20 uur Olympia Wijgmaal. 

Ilse Uyttersprot krijgt herinneringszitje 
in tribune van Schotte

Dramatische seizoenstart

AALST
De Levensloop, die geld inzamelt 
voor de Stichting tegen Kanker, 
kon dit jaar niet doorgaan door 
het coronavirus. Om de solidari-
teit met vrijwilligers en kankerpa-
tiënten levendig te houden, vindt 
er dit jaar wel een Tour of Hope 
plaats. 24 dagen lang organiseert 
Stichting tegen Kanker de Tour 
of Hope, een aanmoediging om 
zoveel mogelijk te wandelen, te 
lopen of te fietsen. Het startschot 
voor die Tour of Hope werd gege-
ven in Aalst. Onder begeleiding 
van zanger Helmut Lotti vertrok 

het peloton op 1 oktober in de 
gietende regen vanuit de sport-
hal Schotte. Lotti is peter van de 
Levensloop in Durbuy en reed de 
eerste rit tussen Aalst en Brugge 
mee. “Ik ben blij dat ik alsnog iets 
kan doen voor de vechters”, zegt 
de zanger. “Het weer is niet zo 
goed, maar ik vind dat niet erg. 
Op de fiets wordt de kont nat, 
maar ik denk dat het voor mensen 
die kanker hebben veel erger is. 
We gaan er dus niet over zagen 
en eens een dag door de regen 
fietsen”, aldus de zanger bij de 
start. 

AALST
Er is asbest gevonden in de 
ondergrond van de s i te van 
het nieuwe zwembad aan de 
Albrechtlaan. Om de bodem op 
te kuisen, vraagt de ontwikke-
laar 2,5 miljoen euro extra aan de 
stad. Het nieuwe zwembad zal 
nu al zo’n 50 miljoen euro kos-
ten. Maar nu is er op de site 
asbest gevonden, wat de kost-
prijs nog doet stijgen. De ontwik-
kelaar eist 2,5 miljoen euro om 
de bodem te verontreinigen. Dat 
er asbest in de bodem zit is trou-
wens geen echte verrassing, 
want jaren geleden was de site 
een stort. Schepen van Sport en 
Financiën Matthias De Ridder 

(N-VA) gaat nu in overleg met de 
ontwikkelaar om tot een oplos-
sing te komen. Vast staat dat de 
stad nog meer zal moeten beta-
len dan voorzien. De vervuiling 
zal de bouw van het zwembad 
niet vertragen. “Corona heeft er 
een lichte impact op, van onge-
veer anderhalve maand, maar 
volgende zomer zal het sportieve 
deel van het bad kunnen open-
gaan”, verzekert de schepen. Dan 
kunnen het 35- en 50-meterbad 
openen. De coronacrisis heeft wel 
een impact op enkele keuzes die 
moeten gemaakt worden door het 
SportAG, het autonoom gemeen-
tebedrijf voor Sport van de stad  
Aalst.

AALST
Normaal gezien zou op 24 sep-
tember de reconstructie van 
de moord op Ilse Uyttersprot 
plaats vinden, maar die werd 
u i tges te ld .  De  recons t r uc-

t ie in de Meuleschet testraat 
kon niet doorgaan omdat de 
onderzoeksrechter z ich z iek 
had gemeld. De reconstruc-
tie wordt nu uitgesteld naar een  
latere datum. 

Levensloop Aalst

Asbest gevonden op 
locatie nieuwe zwembad

Reconstructie moord Ilse 
Uyttersprot uitgesteld
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Lindemans Aalst 
Seizoen 2020 - 2021

Voorwoord Voorzitter Jan Luppens 
 
Beste sportliefhebber, 

Als voorzitter van onze volleybalclub “Lindemans Aalst “ mocht ik de voorbije jaren terugblikken op mooie prestaties van 
onze jongens. De titels, bekers, medailles horen er uiteraard bij. 
Vorig jaar hebben we spijtig genoeg niet sportief kunnen afwerken om met recht en rede gekroond te worden tot  
landskampioen. Wat Covid-19 ook met ons allen deed weerhield ons er niet van om er met volle moed tegenaan te gaan 
voor een nieuw seizoen.  

Een nieuw seizoen, een nieuwe ploeg, maar met evenveel ambitie. We zullen sportief dan ook ons mannetje staan in de 
Belgische competitie, de bekercompetitie en dit seizoen ook op het hoogste internationale niveau, de Champions  
League. Hoe alles concreet zal verlopen blijft ook voor het bestuur nog steeds koffiedik kijken, doch zullen we er steeds 
voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen op een veilige manier kunnen genieten van het volleybal.   
 
Niet enkel op sportief vlak is er naarstig doorgewerkt. Met de steun van onze talrijke sponsors hebben we ook stappen 
kunnen zetten in de uitbreiding van club en infrastructuur. Wat dit concreet betekent zal zeker in de loop van het seizoen 
duidelijk worden.  

Samen met het voltallige bestuur, onze trouwe medewerkers en sponsors, de medewerking van Aalst en alle helpende 
handen zullen wij er dit jaar gegarandeerd een speciale editie van maken.

www.lindemans.be
info@lindemans.be • +32 (0)2 569 03 90

Crafted By Wind, 
Brewed Through 

Generations
Brewing lambic beer for 

almost 200 years

Beer brewed carefully, to be consumed with care 

NA GERUCHTEN SCHEPT 
BURGEMEESTER DUIDELIJK-
HEID: “FEESTCOMITÉ BLIJFT 
BESTAAN”
Het Feestcomité, dat alle festiviteiten rond 
carnaval organiseert, blijft bestaan. Dat 
heeft burgemeester Christoph D’Haese 
(N-VA) bevestigd in de gemeenteraad.   
De afgelopen dagen gonsde het van de 
geruchten: het feestcomité zou worden 
opgedoekt, omdat Aalst Carnaval niet 
doorgaat. Maar dat is fake news, aldus 
burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). 
Hij is niet van plan om het feestcomité af 
te schaffen. “Het feestcomité blijft bestaan 
en blijft gerespecteerd worden in zijn auto-
nomie. Ik heb trouwens enkele overleg-
momenten gepland om alternatieven voor 
Aalst Carnaval te bespreken”, verduidelijkt 
de burgemeester.

VIERDE AALSTERSE 
KINDERBOEKJE IN DE REKKEN  
Vanaf dinsdag is het kinderboekje 
‘Gebisj’ verkrijgbaar in de rekken van de 
Standaard Boekhandel. ‘Gebisj’ is het 
vierde boekje in de reeks ‘men ieste woer-
dekes’ van de vereniging ‘Droi Raa Oiren’. 
Met de boekenreeks wil Droi Raa Oiren 
het Aalsterse dialect promoten. ‘Gebisj’ is 
het vierde boekje in de reeks, want eerder 
verschenen al ‘carnaval’, ‘biestenboel’ en 
‘kommisjes’.

GEMEENTERAAD BESPREEKT 
VANAVOND ALTERNATIEF 
VOOR CARNAVAL 2021
De Aalsterse gemeenteraad organiseert 
vanavond een Verenigde Commissie 
over Aalst Carnaval 2021. Eerder raakte 
bekend dat die editie niet door zal gaan. 
Er wordt nu gezocht naar een alternatief 
voor het volksfeest. Een 3D cartoonfes-
tival en een openluchttentoonstelling: er 
liggen enkele ideeën op tafel. Die alter-
natieven worden verder uitgewerkt in de 
Verenigde Commissie van vanavond. 
Oppositiepartijen Groen, LijstA en sp.a 
hopen dat het feestcomité en de verte-
genwoordigers van de carnavalsgroepen 
worden uitgenodigd.

WEEK VAN DE MARKT
Tijdens de week van de markt heeft de 
stad enkele cadeaus uitgedeeld aan 
bezoekers van de markt. Zowel op de 
woensdagmarkt in Nieuwerkerken als op 
de zaterdagmarkt in het centrum kon-
den bezoekers meedoen met een wed-
strijd.  Bezoekers kregen een spaarkaart. 
Iedereen die drie stempels kon verzame-
len, kreeg een shoppintas cadeau. Met 
de spaaractie was ook wedstrijd gemoeid, 
want bezoekers konden kans maken op 
één van de tien winkeltrolleys of één van 
vijf fietstassen.  

Kort 
nieuws

AALST
Voetbal blijf t de populairste 
sport in Vlaanderen. Maar wat 
de zaalsporten betreft steekt 
volleybal stilaan het basketbal 
naar de kroon in onze regio. 
Dat is in grote mate te dan-
ken aan Lindemans Aalst, een 
vaste waarde in de Liga A, de 
hoogste reeks in ons nationaal 
volleybal. Jan Luppens, zaak-
voerder van Poortcenter in 
Merchtem, is voorzitter sinds 
2012. Wij gingen even met 
hem praten.

Lindemans Aalst heeft een 
bewogen parcours gelopen
De ploeg ging van start in 
Zel l ik, verkaste dan naar 
Lennik, keerde terug naar 
Zellik onder de naam Asse-

Lennik om vanaf 2015 in Aalst 
te spelen als Lindemans Aalst. 
Ondertussen kunnen we wel 
een mooi palmares voorleg-
gen. We werden verscheidene 
malen 2de en 3de in de hoog-
ste afdeling, wonnen de beker 
en de supercup, haalden de 
halve finale van de Europese 
CEV-cup en speelden in de 
Champions League. Vorig sei-
zoen stonden we op de eer-
ste plaats toen de competitie 
werd stil gelegd. Het seizoen 
dat net begonnen is spelen 
we weer Champions League.

Maar ook financieel was 
het een roller coaster
Twee keer zagen we de 
beloofde centen van een 
hoofdsponsor door de vingers 
glippen. Euphony ging failliet 
en BeHappy2 stopte zijn acti-
viteit in België en verhuisde 
naar Spanje. Alles samen ging 
het over meer dan 200.000 
euro. Ook de Champions 

League wedst r i j d  tegen 
Novosibirsk kostte ons een 
aardige duit: 30.000 euro voor 
o.m. extra vliegtuigtickets van 
Moskou naar Novosibirsk en 
terug. Ons budget kan je dus 
niet ‘royaal’ noemen maar we 
stoppen elke euro in het spor-
tieve gedeelte van onze club. 
Met Brouweri j L indemans 
hebben we een loyale en sta-
biele hoofdsponsor. Maar ook 
onze andere sponsors moe-
ten we zeer dankbaar zijn. 
Niemand viel af en er kwamen 
er zelfs een paar bij.

Ook je eigen bedrijf 
Poortcenter sponsort 
de club
Dat klopt. We zijn al zeven 
jaar sponsor. Met Lindemans 

hebben wi j  een enthou-
siaste sponsor. Geer t en 
Dirk zi jn onze club goed 
gezind. D irk woont ze l fs 
haast e lke wedstr i jd b i j . 
Dat is de echte spirit en dat 
weten wij naar waarde te  
schatten.

Hoe staat het met 
de nieuwe ploeg ?
Wij hebben een erg jonge 
ploeg. Onze jongste spe-
ler is 17. De gemiddelde 
leeftijd van onze twaalf spe-
lers is 22,5 jaar. Onze ploeg 
bestaat u i t  6 landgeno-
ten en 6 buitenlanders: een 
Fransman, een Italiaan, een 
Neder lander, twee Polen 
en een Tsjech. Polen heeft 
een heel sterke competitie. 
Daarom zijn er nogal wat spe-
lers die eerst een paar jaar 
naar het buitenland gaan om  
daarna naar Polen terug te 
keren. Dat we dit jaar in de 
Europese Champions League 

spelen heef t twee goede 
jongeren overhaald om naar 
Aalst te komen. Ze kun-
nen hier Europese ervaring 
opdoen.

Wie zijn de grootste 
talenten in de ploeg ?
Jakub Rybick i (23), onze 
Poolse outs ide h i t ter en 
onze kapitein Simon Van de 
Voorde (32). Aan hun leef-
tijd zie je meteen dat onze 
ploeg jong talent combineert 
met ervaring. Simon komt  
over van de Turkse compe-
titie. Zijn ervaring daar kun-
nen we goed gebruiken want 
onze eerste tegenstrever in 
de Champions League is heat 
Turkse Istanbul.
Wat zijn de ambities van 
Lindemans Aalst ?
In de nationale competitie 
zullen wij misschien de eer-
ste weken nog wat leergeld 
moeten betalen. Onze eerste 
wedstrijd verloren wij thuis 
tegen Menen met 2-3. Maar 
we hopen er te staan tegen 
de play offs. Europees? Dat 
is koffiedik kijken. Je weet dat 
je in de Champions League 
geen zwakke broertjes treft.

Bij jullie eerste wedstrijd 
brachten jullie hulde 
aan Ilse Uyttersprot
Het was Ilse Uyttersprot die 
ons overtuigd heeft om naar 
Aalst te komen. Wij spe-
len nu al het vierde seizoen 
in de prachtige infrastruc-
tuur van Schotte. Dank zij Ilse 
Uyttersprot hebben wij hier 
al mooie dingen kunnen rea-
liseren. Die hulde was dan 
ook zeer terecht. Hilde heeft 
trouwens zelf ooit volleybal 
gespeeld.

Schets de situatie eens van 
Lindemans Aalst vandaag
We hebben een jonge maar 
talentvolle ploeg, we heb-
ben goede sponsors en een 
goede bestuursploeg. Ook 
de locatie waar we spelen is 
top. En we spelen Champions 
League. We mogen dus 
niet klagen. Wie zichzelf wil 
overtuigen kan op zaterdag 
17 oktober om 19.30 uur in 
Sportcentrum Schotte komen 
kijken naar Lindemans Aalst-
Caruur Gent. Er mogen 525 
mensen in de zaal maar 
je moet wel op voorhand 
reserveren via www.linde-
mansaalst.be en de knop ‘tic-
kets’. (jvm)

Lindemans Aalst gaat Europees
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Headcoach
Johan Devoghel

Hoe is de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen verlopen?

De voorbereiding is vlot verlopen. 
We waren ook direct volledig omdat 
er geen interlands gespeeld werden. 
Hierdoor waren we meteen met 12 
spelers wat positief is om het seizoen 
te starten.

Wat zijn de doelen voor het nieuwe 
seizoen?

We trainen hard en willen het seizoen 
goed aanvangen. De tegenstand 
kunnen we nog moeilijk inschatten, 
maar we kijken vooral naar ons zelf. 

We hebben een jonge ploeg van  
gemiddeld 22 jaar, ze zijn allemaal 
zeer gemotiveerd om te spelen. 
We moeten de ambitie hebben om 
elke wedstrijd te winnen. Natuurlijk 
zou het mooi zijn als we de finale nog 
eens kunnen spelen.

Hoe ziet de nieuwe ploeg eruit?

We hebben 6 nieuwe spelers, die  
allemaal al goed geïntegreerd zijn. 
We trainen hard zodat alle  
mogelijkheden en talenten kunnen 
ontwikkelen. Het is zeker een ploeg 
met mogelijkheden.

Dit jaar Champions League, kijken 
jullie er naar uit?

Champions League mogen spelen is 
super voor de club en voor stad Aalst. 
Het zullen fijne ervaringen worden en 
een kans om ons op het hoogste  
niveau in Europa te tonen.  
We hebben zware tegenstanders, 
maar niks moet alles mag. 

www.connectingpeople.pro 
info@cppro.be 
Energy & Telecom Solutions 

Elektriciteit 

Aardgas 

Tankkaarten 

3

Partners

Het sociaal secretariaat
voor een optimaal beheer

van uw  personeel!

PAYCOVER vzw
info@paycover.be - www.paycover.be

Havenlaan, 104-106 - 1000 Brussel - T: 02 421 07 25
Engelse Wandeling 2 bus K07G - 8500 Kortrijk - T: 056 60 17 38 

Rue de Tirlemont 155 A boîte 1 - 4280 Hannuit -  T: 019 63 23 80

voor een 

info@paycover.be - www.paycover.be

Havenlaan, 104-106 - 1000 Brussel - T: 02 421 07 25

Korte Keppestraat 7 
bus 11, 9320 Aalst

053 78 35 42
aalst@sbb.be
www.sbb.be

SBB Aalst
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Spelers
Middle-blockers & Libero

SLA DE BAL 
NIET MIS!
Vraag energieadvies 
op maat van uw bedrijf.

www.zeroemissionsolutions.com

accountancy • boekhouden • fiscaal advies • juridisch advies  
• bedrijfsrevisoraat • waarderingen • bedrijfsrapportering •
bedrijfsoverdracht • familiale planning • successieplanning 

• expatbegeleiding • HR consultancy services

www.bakertilly.be
aalst@bakertilly.be

Kantoor Aalst
Kareelstraat 120-124
T : +32 53 70 01 11

Now, for tomorrow

 Simon Van De Voorde #12
  - Belg
  - 19/12/1989
  - 208 cm

 Twan Wiltenburg #5
  - Nederlander
  - 20/01/1997
  - 205 cm

 Wout D’Heer #3
  - Belg
  - 26/04/2001
  - 202 cm

 Tim Verstraeten #4
  - Belg
  - 01/02/1999
  - 174 cm

5

Spelers
Outside hitters

COBO RAZA AXIO

www.phenix-group.be - info@phenix-group.be

 Jakub Rybick #14
  - Pool
  - 01/11/1998
  - 196 cm

 François Lecat #1
  - Belg
  - 19/04/1993
  - 200 cm

 Danny Poda #10
  - Fransman
  - 08/07/1999
  - 194 cm

 Robbe Van De Velde #6
  - Belg
  - 28/10/2002
  - 201 cm
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Spelers
Opposites & Setters

Goed voor  
het milieu en  
uw portemonnee!

Powered by 
 
www.connectingpeople.pro
info@connectingpeople.pro

Connectingpeople Pro

Zonnepanelen

 Jeroen Oprins #9
  - Belg
  - 31/08/1994
  - 201 cm

 Matěj Šmídl #13
  - Tsjech
  - 25/01/1997
  - 207 cm

 Seppe Van Hoyweghen #11
  - Belg
  - 07/10/2000
  - 198 cm

 Francesco Zoppellari #7
  - Italiaan
  - 27/05/1997
  - 185 cm

7

Partners

 Gooik        

Temse       

 Gooik        Temse       Antwerpen       St-Lievens-Houtem 

Wist je dat je al voor €19.999,-   

Mail naar sales@cammaertnv.be of kom langs in één van onze vestigingen :  

excl BTW een IVECO Daily kunt kopen ?  

w w w. s p i n n oy bv b a . b e

Zakenkantoor De Ro - Crelan Ag Gooik

Zelfstandig kantoor in verzekeringen en bankzaken

Strijlandstraat 127 - 1755 Gooik
Tel: 054/56 61 83 - Mail: gooik.dero@crelan.be

Sinds 1953
Nationaal

& Internationaal

AUTOCARVERHUUR
Bedrijven, Scholen, Verenigingen, 
Evenementen, Luchthavenvervoer, Huwelijken, VIP vervoer, …

DAGUITSTAPPEN
Belgische Kust, Ardennen, dierenpark,  pretpark, stadsbezoek, shopping…

CITYTRIPS
Londen, Parijs, Amsterdam,…

MEERDAAGSE
Frankrijk, Spanje, Italië, Slovenië, Kroatië,…

www.belltours.be
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Competitie

03/10/2020 19:30 Lindemans Aalst vs Decospan VT Menen

11/10/2020 19:00 VC Greenyard Maaseik vs Lindemans Aalst

17/10/2020 19:30 Lindemans Aalst vs Caruur Volley Gent

24/10/2020 19:30 Lindemans Aalst vs Knack Volley Roeselare

04/11/2020 20u30 VBC Waremme vs Lindemans Aalst

07/11/2020 20:30 Tectum Achel vs Lindemans Aalst

14/11/2020 16:00 BDO Haasrode Leuven vs Lindemans Aalst

21/11/2020 19:30 Lindemans Aalst vs VC Greenyard Maaseik

28/11/2020 19:30 Lindemans Aalst vs VBC Waremme

09/12/2020 19:30 Decospan VT Menen vs Lindemans Aalst

12/12/2020 19:30 Lindemans Aalst vs Tectum Achel

09/01/2021 19:30 Lindemans Aalst vs BDO Haasrode Leuven

16/01/2021 20:30 Knack Volley Roeselare vs Lindemans Aalst

29/01/2021 20:30 Caruur Volley Gent vs Lindemans Aalst

Euromillions Volley League 2020 - 2021

11

Europees

Beker van België

31/10/2020 20:30 X vs Lindemans Aalst

17/11/2020 18:00 Fenerbahçe HDI Istanbul vs Lindemans Aalst

01/12/2020 20:30 Lindemans Aalst vs Grupa Azoty ZAKSA  
Kędzierzyn-Koźle

16/12/2020 18:00 PGE Skra Bełchatów vs Lindemans Aalst

21/01/2021 20:30 Grupa Azoty ZAKSA  
Kędzierzyn-Koźle vs Lindemans Aalst

03/02/2021 20:30 Lindemans Aalst vs Fenerbahçe HDI Istanbul

10/02/2021 18:30 Lindemans Aalst vs PGE Skra Bełchatów

CEV Champions League

Assurreygaerts bvba
Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Centrum 12
1540 Herne

Tel: 02 396 09 69
yves@assurreygaerts.be

BTW/RPR 0461.850.256

Openingsuren

maandag t.e.m. vrijdag
9u15 – 12u30 en 13u30 – 17u
En na afspraak

Selfservice
7 dagen op 7 van 6u tot 22u
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Praktisch

Blijf op de hoogte via onze app!

Download de app van Lindemans Aalst en blijf op de hoogte 
van al het nieuws uit de club!

Wedstrijdverslagen, wedstrijdkalender, evenementen,  
resultaten, rangschikking, spelers, sponsors ... 

U kan hier alles vinden!

Wilt u al het nieuws van uw favoriete volleybalploeg in 1 klik  
terugvinden waar u ook bent?  
Dan is het nu de moment om onze app te downloaden!

Volg elke wedstrijd via de livestream

Door de huidige COVID-maatregelen kunnen 
wij niet al onze supporters ontvangen in de 

sporthal.

Geen zorgen! Indien u niet in de zaal zit zal 
u al onze wedstrijden nog steeds kunnen 

volgen via een gratis livestream van de  
Euromillions Volley League.

Houd zeker ook onze sociale media kanalen 
in het oog en mis niks!

Android

Apple

Fusie met Kangoeroes Aalst 
 

Samen met Kangoeroes Aalst zetten we onze schouders 
onder de Wallaby’s Balschool. 

 
Op deze manier zetten wij de eerste stappen in een fusie 

tussen de 2 volleybalclubs in Aalst.  
 

Wallaby’s Balschool bevindt zich in de tweede fase, na de 
bewegingsschool (2,5 – 6 jaar).  

De balschool komt daarna voor kinderen van 6 tot 8 jaar. 
Na deze kwalitatieve opleiding zijn de kinderen welkom in 

de echte volleybalcompetitie. 13

Partners
Gerolsteiner

DOE DE VERGELIJKING :

Het water met een ster.

www.mineral-calculator.com 

Wie                                verliest 20 mg

per uur.

Hier krijg je108mg
magnesium

per liter terug.

volleybalt,

Laszlo De Paepe speler van  
Volleybalclub Lindemans Aalst www.gerolsteiner.be

MAAKT MACHT 

EENDRACHT LA  FORCE 
L'UNION FAIT 

Totaalinrichting

Keukens - muurkasten - 
bibliotheken - lambrizeringen 
- winkels - burelen - ... 
 
02/532.43.56 
info@vanoverstraeten.be 
www.van-overstraeten.be

Openingsuren
Ma: 13u30 – 18 uur
Woe t.e.m. zat : 10 – 18 uur
Elke zondag open van  
13u30 – 18 uur
Dinsdag gesloten

Steenweg 403
9470 Denderleeuw

053/64.59.40.

info@fashionforum.be
www.fashionforum.be

Riant winkelwandelen voor dames, heren en kids
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Partners

• verzekeringen
• bank
• immo
Aalstersesteenweg 195
9400 Ninove
Tel. 054 33 21 21
Fax 054 32 66 64
info@gillisnv.be
www.gillisnv.be

Iveco_payoff_EN.pdf   1   25/09/2018   14:35 www.infano .be

KINDEROPVANG IN joUW
BUURT?

KINDEROPVANG IN joUW
BUURT?

Uw werknemers vormen de kracht van uw bedrijf. U wilt dan ook dat ze er elke dag 
staan. Daar kan Mensura u bij helpen. Want samen zorgen we voor de gezondheid van 
uw medewerkers en een veilige werkomgeving. Van het strikt wettelijke tot zoveel meer. 
Zo boekt u als werkgever meer resultaat. 

 
 

IEDEREEN
ER STAAT

www.mensura.be
Laurentide – Gaucheretstraat 88/90 – 1030 Brussel
T +32 2 549 70 85 – E brussel@mensura.be

Mensura Externe Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het Werk V.Z.W.

15

Partners
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Seizoen 2020 - 2021
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GROOT AALST  I  NR.18  I  JAARGANG 2  I  DONDERDAG 05 FEBRUARI 2015

KWADRO
Gentse St

eenweg 279/1

9620 Zott
egem

zottegem@kwadro.be

Liever thuis een bezoekje? Bel 09 395 12 12
Kwaliteit & 

Dromen

binnen han
dbereik

Showroom open:

Di - Vr: 14.00 tot 18.00 u

Za: 10.00 tot 17.00 u

zondag gesloten

Of op afspraak

* actievoorwaarden in de showroom.

Trotse sponsor van het

Corendon KwadrO Cyclocross

NIEUWE 

TOONZAAL 

ZOTTEGEM!

Max 1 bon per woning.korting bij aankoop van ramen & deuren
€250

*
,-

Onmiddellijk voorschot, saldo bij notaris.

Directe en discrete afhandeling.

www.wijkopendirectuwhuis.be

053 70 90 90

WIJ KOPEN DIRECT UW HUIS GRATISEPC-ATTESTbij verkoop aan VLEB !
V.L.E.B. KOOPT HUIZEN IN DE REGIO TOT €200.000 MAG WERK AAN ZIJN              WIJ BESLISSEN DIRECT!

LETTER & BEELD P. 03 IMMO VAN MOL P. 11

LED WORLD P. 17

MIBA POORTEN P. 19CLIPS 
P. 04

LIQUI COMFORT P. 09

Aan- en verkoopAan- en verkoop

Hofstade

DUIVEKEETSTRAAT 30A 

9300 AALST

davoo@hotmail.be

0486 08 59 15

MA > ZAT 10u00 - 19u00

www.davobanden.be

AALST

Morgen vrijdag opent de winter foor. 

Dat is één van de grootste van het land. 

Verspreid over 5 pleinen zijn er kermisat-

tracties. Ook de familie delforge is van de 

partij. Vincent Delforge die enkele maan-

den zijn wagen zag uitbranden is er ook. 

Vincent is ook een halve Aalstenaar. "Ik 

heb een hele speciale band met deze 

stad, zelfs als we hier niet staan, we 

wonen in Waasmunster, komen we naar 

hier. De mensen, de sfeer, het is hier fan-

tastisch. Ik ben blij hier te kunnen zijn, 

ik kan een wagen lenen van mijn broer. 

Ik zou Aalst niet kunnen missen. Ik ben 

er dus morgen bij met mijn smoutebol-

len. Wat morgen ook weer opstart is het 

decor aan het stadhuis. Sedert vorig jaar 

een voltreffer voor jong en oud. Ieder 

uur is er muziek en dansen de poppen.  

Ontwerper is Piet De Koninck. 

Stad is klaar voor carnaval

AALST N°18.indd   1

2/02/15   16:28

Volg ons via

DILBEEK-TERNAT-LENNIK-GOOIK-SINT-PIETERS-LEEUW NR. 97 JAARGANG 8 I DONDERDAG 12/02/2015

KEUKENS
GENTINI’S

PERSOONLIJKE SERVICE & OPVOLGING
www.gentinis.be

BATIBOUW ACTIE
Actie geldig tot 31/03/2015

Begijnenmeers 3
1770 Liedekerke
0475/78.16.05

vergelijk GRATIS 
prijs kwaliteit

bij afgifte van deze advertentie

PAJOTEX P. 06 THIRYPAINTS P. 13

BRUNIC P. 17

SELEXION WILLEMS P. 23

KWADRO P. 09

POORTCENTER P. 10

‘t Huis van vertrouwen
Lennik/Eizeringen

www.LSvastgoed.be0473/96 11 22

L&S 
VASTGOED

ONS 
AANBOD 
OP P. 3

SINT-KATHERINA-LOMBEEK
Tv-kok Jeroen Meus was zaterdagavond 
te gast op de zesde editie van Midwinter 
Lombeek als jury van een opgemerkt 
nieuw onderdeel op de af f iche: een 
kookwedstrijd voor het beste Loemekse 
gerecht. Drie hobbykoks, Rony Van den 
Abbeele, Tim Devos en Jos Delcourt , 
mochten hun gerecht klaarmaken. Meus 
had gemeende lof voor de drie berei-
dingen en duidde uiteindelijk Tim Devos 
(37) als winnaar aan. Zijn ‘tajine op zijn 
Pajottenlands met krieltjes’ kreeg van 
de tv-kok de voorkeur vanwege de erg 
geslaagde combinatie van zeer verschil-
lende culturen. Midwinter Lombeek lokte 
zaterdag overigens opnieuw duizenden 

bezoekers. De manifestatie steunt ook 
dit keer de strijd tegen de ziekte van 
Duchenne. Zie onze fotospecial op www.
goeiedag.be. (RDS)

Tim bekoorde Jeroen

DILBEEK N°97.indd   1
9/02/15   14:03

Volg ons via
VILVOORDE-GRIMBERGEN-MEISE  I  NR. 131  I  JAARGANG 12  I  DONDERDAG 22 JANUARI 2015MEISE

De Plantentuin in Meise heeft vorig jaar 

in totaal 126.686 mensen over de vloer 

gekregen, ruim een derde meer dan de 

91.171 bezoekers die in 2013 geteld wer-

den (+38 procent). Het afgelopen jaar 

geldt daarmee als een recordjaar voor de 

Plantentuin. Tot nu toe werd het hoog-

ste aantal bezoekers in de Plantentuin in 

2011 geteld, toen er 110.909 mensen een 

bezoekje aan de tuin hadden gebracht. 

"De opening van twee nieuwe regenwoud-

kassen in april en de orchideeëntentoon-

stelling Flori Mundi, die in het najaar voor 

de eerste keer plaatsvond, mogen echte 

publiekstrekkers genoemd worden", zo 

wordt de hoge opkomst van 2014 ver-

klaard door plantkundige Koen Es. “Flori 

Mundi alleen al lokte zomaar eventjes 

28.000 bezoekers.(Lees verder pagina 5)

Recordjaar voor Plantentuin

2015

UW MAZOUT LEVERANCIER 
AAN DE BESTE PRIJS

Frans & MichelMichielsWolvertemsesteenweg 1961785 MerchtemGSM 0475 42 36 71 Tel. 052 37 18 56

PAJOTEX 
P. 05 WILLEMS SELEXION P. 11

LANDROVER 
P. 19

JAGUAR 
P. 21

MVR 
P. 07

COLOR CASA 
P. 09

Volg ons via

Beste wensen voor

vanwege het Goeiedag team.

GRIMBERGEN N°131.indd   1

16/01/15   15:21

REGIOVorige week  zondag nam Merchtem zijn 

gloednieuw sportcomplex Dooren offici-

eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 

uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-

dig in kunstgras, een baseballveld, een 

terrein voor beachvolley, een polyvalent 

terrein, een Finse piste en een gebouw 

met kleedkamers, tribune en kantine. 

Schepen van Sport Steven Elpers (LVB) 

was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-

ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 

Precies een jaar na het leggen van de 

eerste steen, kon het gebouw op het 

sportcomplex officieel geopend wor-

den. Het bevat naast een tribune voor  

toeschouwers ook een grote cafetaria 

(op te delen in twee compartimenten), 

8 kleedkamers en drie cellen voor indi-

viduele sporters (mountainbikers, jog-

gers, …). Er is ook een afspuitplaats voor 

mountainbikers en voor het reinigen van 

voetbalschoenen. “Het is een sportcom-

plex voor iedereen,” beklemtoonde sche-

pen Elpers. De exploitatie van de cafe-

taria en het onderhoud worden in han-

den gegeven van FC Merchtem  en BSC 

The Merchtem Cats. Schepen Elpers, 

burgemeester Eddie De Block en sche-

pen David De Valck - voorzitter van het 

Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat 

als bouwheer optrad - tekenden dan ook 

een exploitatie overeenkomst met Paul 

Staels en Bram Denys, voorzitter van res-

pectievelijk  FC Merchtem 2000 en BSC 

The Merchtem Cats. Het hele complex 

heeft zo’n 4,5 miljoen euro gekost. Dank 

zij het AGB kon ruim 500.000 euro aan 

BTW bespaard worden. 

Lees verder pagina 3

Splinternieuw sportcomplex

KIJK SNEL PAG. 26

Kijk snel pagina 4

Nieuw te Zellik!
Zie verder in deze 

Goeiedag.

Volg ons via

N°1in lokaal nieuwsALTIJD IN JOUW BUURT
103,9 FM 

87,8 FM 107,5 FM 

NINOVE-LIEDEKERKE-ROOSDAAL-AFFLIGEM-DENDERLEEUW  I  NR. 130 I  JAARGANG 10  I  DONDERDAG 04/05/2017

REGIOVorige week  zondag nam Merchtem zijn 

gloednieuw sportcomplex Dooren offici-

eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 

uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-

dig in kunstgras, een baseballveld, een 

terrein voor beachvolley, een polyvalent 

terrein, een Finse piste en een gebouw 

met kleedkamers, tribune en kantine. 

Schepen van Sport Steven Elpers (LVB) 

was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-

ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 

Precies een jaar na het leggen van de 

eerste steen, kon het gebouw op het 

sportcomplex officieel geopend wor-

den. Het bevat naast een tribune voor  

toeschouwers ook een grote cafetaria 

(op te delen in twee compartimenten), 

8 kleedkamers en drie cellen voor indi-

viduele sporters (mountainbikers, jog-

gers, …). Er is ook een afspuitplaats voor 

mountainbikers en voor het reinigen van 

voetbalschoenen. “Het is een sportcom-

plex voor iedereen,” beklemtoonde sche-

pen Elpers. De exploitatie van de cafe-

taria en het onderhoud worden in han-

den gegeven van FC Merchtem  en BSC 

The Merchtem Cats. Schepen Elpers, 

burgemeester Eddie De Block en sche-

pen David De Valck - voorzitter van het 

Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat 

als bouwheer optrad - tekenden dan ook 

een exploitatie overeenkomst met Paul 

Staels en Bram Denys, voorzitter van res-

pectievelijk  FC Merchtem 2000 en BSC 

The Merchtem Cats. Het hele complex 

heeft zo’n 4,5 miljoen euro gekost. Dank 

zij het AGB kon ruim 500.000 euro aan 

BTW bespaard worden. 

Lees verder pagina 3

Splinternieuw sportcomplexKIJK SNEL PAG. 26
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DILBEEK-TERNAT-LENNIK-GOOIK-SINT-PIETERS-LEEUW NR. 94 JAARGANG 7 I DONDERDAG 13/11/2014

www.poortcenter.be

Geldig op een koffie (1,90€). 

Aanbieding enkel geldig in ruil voor deze 

bon in uw Lunch Garden  

tot en met 30/11/2014.  

1 bon per kasticket. Niet cumuleerbaar  

met andere promoties of kortingsbonnen.  

Niet terugbetaalbaar in speciën. 

V.U.  : S. Vanderveken

Olympiadenlaan 2

1140 Evere.

Niet op de openbare weg werpen

Geldig tot 30/11/2014

BIJ AANKOOP  

VAN EEN GEBAKJE

1GRATIS
KOFF IE

Volg ons via

Uw klanten willen lokaal nieuws
Goeiedag is uitgegroeid tot een volwaar-
dige aanbieder van lokale journa-
listieke media. We bieden de 
adverteerder vandaag een 
compleet media aanbod bin-
nen een regionale geografi-
sche regio. Goeiedag is actief 
op de markt van de gratis 
huis aan huis magazines, 
online nieuwssites en regionale 
radio. Goeiedag zet sterk in op 
kwalitatief en betrouwbaar regionaal 
nieuws. Dit is de rode draad van ons media 

aanbod. Mensen zijn altijd meer geïnte-
resseerd in wat zich onder de eigen 

kerktoren van hun dorp of stad 
afspeelt. Door de grote mate 
van herkenning bij de men-
sen heeft regionaal en lokaal 
nieuws een zeer grote impact 
als het gaat om naambekend-
heid en doeltreffendheid. Een 

ervaren redactie brengt dage-
lijks een gevarieerd aanbod aan 

lokaal nieuws en vaste rubrieken met 
extra aandacht voor het verenigings- en 

sportgebeuren. Dit zorgt ervoor dat ons 
media-aanbod zich inhoudelijk duidelijk 
onderscheidt, en er een zeer sterke binding 
met de consument wordt opgebouwd. 
Goeiedag wil adverteerders crossmediale 
oplossingen bieden om hun merk en 
product uit 
te bouwen 
via efficiën-
te reclame, 
en dat aan 
competitie-
ve tarieven.

Goeiedag is de perfecte etalage voor lokale ondernemers

Mira De Bruyn
Commercieel afgevaardigde

GSM: 0494 08 76 72
mira@goeiedag.be

EDITIES: Ninove, Liedekerke, Roosdaal, Affligem, Denderleeuw & Dilbeek,
Ternat, Lennik, Gooik, Herne, Galmaarden, Pepingen, Bever

Lydia Vanasbroeck
Commercieel afgevaardigde
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AALST
De coronacrisis heeft een grote impact 
op de bedrijfswereld. Om ondernemers 
te leren omgaan met de gevolgen van 
de crisis, biedt Stad Aalst een online 
opleidingspakket aan. In samenwerking 
met Voka Oost-Vlaanderen. In oktober 
worden er enkele pittige webinars geor-
ganiseerd. De webinars zijn gratis voor 
ondernemers die actief zijn in Aalst en 
deelgemeenten. Stad Aalst heeft de 
handen in elkaar geslagen met Voka 
Oost-Vlaanderen om ondernemers 
beter voor te bereiden op de gevolgen 
van de coronacrisis. "Met dit initiatief 
trachten we een ondersteuning te bie-
den op maat van elke ondernemer. Het 
economisch weefsel is zeer belangrijk 
voor onze stad/regio en wij hebben er 
alle belang bij om als lokale overheid 
hiertoe inspanningen te doen", zegt 
schepen van Economie Katrien Beulens 
(onafhankelijk).

AALST
Er komt verlichting aan de tijdelijke fiets- 
en voetweg tussen de Ankerstraat en 
Tolstraat in Nieuwerkerken. Daar is een 
omleiding voorzien omdat de spoor-
wegbrug in de Tolstraat vernieuwd 
wordt. De losliggende steentjes en het 
gebrek aan verlichting zorgden er voor 
gevaarlijke toestanden. De doorgang 
langs fitnesscentrum De Parel is niet 
ideaal. "Vorige week heb ik nog iemand 
verzorgd die daar gevallen was op de 
steentjes", en "'s ochtends blijft het lang 
donker en er is geen verlichting", klonk 
het de afgelopen dagen bij buurtbe-
woners. Een oproep die gehoor krijgt, 
want er wordt verlichting aangebracht 
aan de tijdelijke fiets -en voetweg. De 
werken aan de brug zullen nog de hele 
winter duren, dus verlichting was abso-
luut nodig. Omdat het om een privéweg 
gaat die door een stukje natuur loopt, 
zal er wel geen asfalt gegoten worden 
over de steentjes. 

Stad steunt 
ondernemers 
met online 
opleidingen

Tijdelijke 
fietsomleiding in 
Nieuwerkerken 
krijgt verlichting

Conny Segers
Reclame Adviseur

0477/81.14.40
conny@goeiedag.be

Plaats hier uw publiciteit voor €38

AALST
De stad Aalst wil de loka-
le horeca door de moei-
lijke winterperiode loodsen. 
Horecazaken krijgen de moge-
lijkheid om een winterterras 
aan te vragen. De tijdelijke uit-
breiding van terrassen wordt 
verlengd tot eind oktober. Nu 
de winter voor de deur staat, 
is er nog geen federale ver-
soepeling van de coronamaat-
regelen in de horeca. De stad 
geeft de horecazaken nu de 
kans om hun terrassen win-
terbestendig te maken. “Op 
die manier kunnen horecaza-
ken meer zitplaatsen aanbie-
den, ook wanneer het koud 
is. Horecazaken kunnen hier-
voor een aanvraag indienen 
bij de stad”, aldus schepen 
van Lokale Economie Katrien 
Beu l e ns  (O na f hanke l i j k ) . 

Verwarmde terrassen kunnen 
deze winter dus gewoon blij-
ven staan. Deze zomer moch-
ten horecazaken hun terras-
sen uitbreiden met tijdelijke 
terrassen. Die mogen nog tot 
31 oktober blijven staan. “De 
mogelijkheid om terrassen win-
terbestendig te maken geldt 

niet voor ti jdeli jk vergunde 
corona-uitbreidingen”, zegt de 
schepen. “De stad wil zoveel 
mogelijk horecazaken de kans 
geven om hun terrassen win-
terbestendig te maken en zal 
elke aanvraag individueel bekij-
ken om tot een goede en vei-
lige oplossing te komen.”

AALST
Alain Afflelou, opticien in de 
Kattestraat in Aalst, zamelt 
geld in om 500 Afrikaanse kin-
deren van een bril te voorzien. 
Heel wat kinderen in ontwik-
kelingsladen hebben oogpro-
blemen, daarom lanceert de 
ngo ‘Licht voor de Wereld’ 
de campagne ‘Elk kind een 
bri l’.  Vanaf de Werelddag 
van het Zicht op 8 oktober tot 
het einde van het jaar zamelt 
‘Licht voor de Wereld’ geld 
in om 500 kinderen in Afrika 
van een bril te voorzien. In 
de ontwikkelingslanden heb-
ben 26 miljoen mensen een 
vorm van vermijdbare blind-
heid. Heel wat kinderen heb-
ben oogproblemen, maar kun-
nen zich geen bril veroorloven.  
Alain Afflelou is één van de 
68 ‘opticiens voor de Wereld’. 
De opticien is verbonden aan 

de partnerziekenhuizen van 
‘Licht voor de Wereld’, een bril 
voor een kind kost gemiddeld 
twintig euro.  De Belgische 
ngo ‘Licht voor de Wereld’ 
maakt samen met lokale part-
ners in Congo, Rwanda en 
Tanzania, oogzorg toegankelijk 
voor de allerarmste mensen. 
In die landen hebben kinde-

ren met oogproblemen vaak 
geen toegang tot kwaliteits-
volle oogzorg. Hierdoor gaan 
ze helemaal niet naar school. 
Deze situatie heeft een zware 
impact op hun opleiding en 
hun toekomst. Maar Alain 
Af f lelou onderneemt actie, 
en zamelt geld in voor de  
kinderen.

Aalst wil horecazaken door winter 
loodsen met winterterrassen

Opticien Alain Afflelou zamelt geld in 
voor Afrikaanse kinderen

AALST
De stad werkt aan een digi-
taal platform voor cultuurbe-
leving. Dat zegt schepen van 
Cultuur Jean-Jacques De 
Gucht (Open VLD). “We moe-
ten ervoor zorgen dat ieder-
een tijdens deze crisis in con-
tact kan komen met cultuur, 
daarom werken we aan een 

platform waar iedereen zaken 
kan bekijken en zelfs uploa-
den.” Cultuurliefhebbers kwa-
men afgelopen zomer aan hun 
trekken met de voorstellingen 
van Koer en Toer op de bin-
nenkoer van de Pupillen. “Dat 
was een geslaagd experiment, 
en het werd positief onthaald. 
Nu bekijken we met CC De 

Werf, Utopia en Netwerk of 
we nog zaken op andere loca-
ties kunnen realiseren.” Het 
zou de bedoeling zijn dat er 
meer cultuurbeleving komt in 
openlucht. “Het moet een zo 
mooi en gevarieerd mogelijk 
aanbod worden. Daar zijn we 
met Koer en Toer alvast in 
geslaagd.”

Digitaal platform voor cultuurbeleving
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Showroom open:

Di - Vr: 14.00 tot 18.00 u

Za: 10.00 tot 17.00 u

zondag gesloten

Of op afspraak

* actievoorwaarden in de showroom.

Trotse sponsor van het

Corendon KwadrO Cyclocross
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Max 1 bon per woning.

korting bij aankoop van ramen & deuren

€250
*,-

Onmiddellijk voorschot, saldo bij notaris.

Directe en discrete afhandeling.

www.wijkopendirectuwhuis.be

053 70 90 90WIJ KOPEN DIRECT UW HUIS GRATIS
EPC-ATTEST
bij verkoop 
aan VLEB !

V.L.E.B. KOOPT HUIZEN IN DE REGIO TOT €200.000 MAG WERK AAN ZIJN         
     WIJ BESLISSEN DIRECT!
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davoo@hotmail.be

0486 08 59 15

MA > ZAT 10u00 - 19u00

www.davobanden.be

AALST

Morgen vrijdag opent de winter foor. 

Dat is één van de grootste van het land. 

Verspreid over 5 pleinen zijn er kermisat-

tracties. Ook de familie delforge is van de 

partij. V
incent Delforge die enkele maan-

den zijn wagen zag uitbranden is er ook. 

Vincent is ook een halve Aalstenaar. "Ik
 

heb een hele speciale band met deze 

stad, zelfs als we hier niet staan, we 

wonen in Waasmunster, komen we naar 

hier. De mensen, de sfeer, het is hier fan-

tastisch. Ik ben blij hier te kunnen zijn, 

ik kan een wagen lenen van mijn broer. 

Ik zou Aalst niet kunnen missen. Ik ben 

er dus morgen bij met mijn smoutebol-

len. Wat morgen ook weer opstart is het 

decor aan het stadhuis. Sedert vorig jaar 

een voltreffer voor jong en oud. Ieder 

uur is er muziek en dansen de poppen.  

Ontwerper is Piet De Koninck. 

Stad is klaar voor carnaval
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SINT-KATHERINA-LOMBEEK

Tv-kok Jeroen Meus was zaterdagavond 

te gast op de zesde editie van Midwinter 

Lombeek als jury van een opgemerkt 

nieuw onderdeel op de af f iche: een 

kookwedstrijd voor het beste Loemekse 

gerecht. Drie hobbykoks, Rony Van den 

Abbeele, Tim Devos en Jos Delcourt , 

mochten hun gerecht klaarmaken. Meus 

had gemeende lof voor de drie berei-

dingen en duidde uiteindelijk Tim Devos 

(37) als winnaar aan. Zijn ‘tajine op zijn 

Pajottenlands met krieltjes’ kreeg van 

de tv-kok de voorkeur vanwege de erg 

geslaagde combinatie van zeer verschil-

lende culturen. Midwinter Lombeek lokte 

zaterdag overigens opnieuw duizenden 

bezoekers. De manifestatie steunt ook 

dit keer de strijd tegen de ziekte van 

Duchenne. Zie onze fotospecial op www.

goeiedag.be. (RDS)

Tim bekoorde Jeroen

DILBEEK N°97.indd   1
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MEISE
De Plantentuin in Meise heeft vorig jaar 

in totaal 126.686 mensen over de vloer 

gekregen, ruim een derde meer dan de 

91.171 bezoekers die in 2013 geteld wer-

den (+38 procent). Het afgelopen jaar 

geldt daarmee als een recordjaar voor de 

Plantentuin. Tot nu toe werd het hoog-

ste aantal bezoekers in de Plantentuin in 

2011 geteld, toen er 110.909 mensen een 

bezoekje aan de tuin hadden gebracht. 

"De opening van twee nieuwe regenwoud-

kassen in april en de orchideeëntentoon-

stelling Flori Mundi, die in het najaar voor 

de eerste keer plaatsvond, mogen echte 

publiekstrekkers genoemd worden", zo 

wordt de hoge opkomst van 2014 ver-

klaard door plantkundige Koen Es. “Flori 

Mundi alleen al lokte zomaar eventjes 

28.000 bezoekers.

(Lees verder pagina 5)

Recordjaar voor Plantentuin

2015

UW MAZOUT LEVERANCIER 

AAN DE BESTE PRIJS

Frans & Michel

Michiels
Wolvertemsesteenweg 196

1785 Merchtem

GSM 0475 42 36 71 Tel. 052 37 18 56
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Beste wensen voor

vanwege het Goeiedag team.
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REGIO
Vorige week  zondag nam Merchtem zijn 
gloednieuw sportcomplex Dooren offici-
eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 
uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-
dig in kunstgras, een baseballveld, een 
terrein voor beachvolley, een polyvalent 
terrein, een Finse piste en een gebouw 
met kleedkamers, tribune en kantine. 
Schepen van Sport Steven Elpers (LVB) 
was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-
ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 
Precies een jaar na het leggen van de 
eerste steen, kon het gebouw op het 
sportcomplex officieel geopend wor-
den. Het bevat naast een tribune voor  
toeschouwers ook een grote cafetaria 
(op te delen in twee compartimenten), 
8 kleedkamers en drie cellen voor indi-
viduele sporters (mountainbikers, jog-

gers, …). Er is ook een afspuitplaats voor 
mountainbikers en voor het reinigen van 
voetbalschoenen. “Het is een sportcom-
plex voor iedereen,” beklemtoonde sche-
pen Elpers. De exploitatie van de cafe-
taria en het onderhoud worden in han-
den gegeven van FC Merchtem  en BSC 
The Merchtem Cats. Schepen Elpers, 
burgemeester Eddie De Block en sche-
pen David De Valck - voorzitter van het 
Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat 
als bouwheer optrad - tekenden dan ook 
een exploitatie overeenkomst met Paul 
Staels en Bram Denys, voorzitter van res-
pectievelijk  FC Merchtem 2000 en BSC 
The Merchtem Cats. Het hele complex 
heeft zo’n 4,5 miljoen euro gekost. Dank 
zij het AGB kon ruim 500.000 euro aan 
BTW bespaard worden. Lees verder pagina 3

Splinternieuw sportcomplexKIJK SNEL PAG. 26

Kijk snel pagina 4
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REGIOVorige week  zondag nam Merchtem zijn 

gloednieuw sportcomplex Dooren offici-

eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 

uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-

dig in kunstgras, een baseballveld, een 

terrein voor beachvolley, een polyvalent 

terrein, een Finse piste en een gebouw 

met kleedkamers, tribune en kantine. 

Schepen van Sport Steven Elpers (LVB) 

was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-

ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 

Precies een jaar na het leggen van de 

eerste steen, kon het gebouw op het 

sportcomplex officieel geopend wor-

den. Het bevat naast een tribune voor  

toeschouwers ook een grote cafetaria 

(op te delen in twee compartimenten), 

8 kleedkamers en drie cellen voor indi-

viduele sporters (mountainbikers, jog-

gers, …). Er is ook een afspuitplaats voor 

mountainbikers en voor het reinigen van 

voetbalschoenen. “Het is een sportcom-

plex voor iedereen,” beklemtoonde sche-

pen Elpers. De exploitatie van de cafe-

taria en het onderhoud worden in han-

den gegeven van FC Merchtem  en BSC 

The Merchtem Cats. Schepen Elpers, 

burgemeester Eddie De Block en sche-

pen David De Valck - voorzitter van het 

Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat 

als bouwheer optrad - tekenden dan ook 

een exploitatie overeenkomst met Paul 

Staels en Bram Denys, voorzitter van res-

pectievelijk  FC Merchtem 2000 en BSC 

The Merchtem Cats. Het hele complex 

heeft zo’n 4,5 miljoen euro gekost. Dank 

zij het AGB kon ruim 500.000 euro aan 

BTW bespaard worden. 

Lees verder pagina 3
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www.poortcenter.be

Geldig op een koffie (1,90€). 

Aanbieding enkel geldig in ruil voor deze 

bon in uw Lunch Garden  

tot en met 30/11/2014.  

1 bon per kasticket. Niet cumuleerbaar  

met andere promoties of kortingsbonnen.  

Niet terugbetaalbaar in speciën. 
V.U.  : S. Vanderveken
Olympiadenlaan 2

1140 Evere.

Niet op de openbare weg werpen

Geldig tot 30/11/2014

BIJ AANKOOP  
VAN EEN GEBAKJE

1GRATISKOFF IE

AALST
De boot van Sint-Maar ten 
zal dit jaar niet aanmeren in 
Aalst, maar auteur en illustra-
tor Kathleen Amant heeft wel 
een boek uitgebracht over de 
goedheiligman. Het prenten-
boek ‘Sint-Maarten gaat naar 
Sjinka Poenka’ speelt zich vol-
ledig af in Aalst en is een kin-
derboek dat voor één keer niet 
over Sinterklaas gaat. “Iedere 
ouder in de streek zal het wel 
herkennen: als je een boek 
voorleest van Sinterklaas dan 
moet je het woordje Sinterklaas 
telkens vervangen door Sint-
Maar ten. Maar a ls je niet 
goed oplet, lees je toch weer 
Sinterklaas. Dat roept veel 
vragen op bij je kinderen, die 
je liever vermijdt als het bed-
tijd is”, vertelt auteur Kathleen 
Amant. Haar prentenboek over 
Sint-Maarten zal veel ouders 
dus wat moeite besparen. 
‘Sint-Maarten gaat naar Sjinka 
Poenka’ speelt zich bovendien 
volledig af in Aalst. Als we even 
door het boek bladeren, her-
kennen we de watertoren, het 
parkje aan de Sint-Kamielstraat 

en de Zeebergbrug. Net als het 
Werfplein, waar de stoomboot 
van Sint-Maarten elk jaar aan-
meert. Al zal dat door het coro-
navirus dit jaar niet het geval 
zijn. Eeen evenement organi-
seren dat zo veel volk naar het 
centrum van de stad lokt, is 

onverantwoord in tijden van 
corona, vindt de veiligheidcel 
van de stad Aalst. Ook in het 
prentenboek van Kathleen is 
er onduidelijkheid op over de 
blije intrede van de goedheilig-
man. “Net voor zijn aankomst 
loopt de stoomboot van de 
Sint vast in een zandbank. Hij 
moet met een rubberen bootje 

naar de blije intrede, maar op 
het water geraakt hij zijn pie-
ten kwijt. Zal de blije intrede 
wel kunnen doorgaan?” Het 
prentenboek over Sint-Maarten 
is niet het eerste werk van 
Kathleen met een Aalsterse 
l ink, eerder bracht ze ook 

al  Fietsveirken: een Oilsjters 
kinjerverrozjeken  uit. Maar het 
Sint-Maartenboek zal ook in 
de rest van Vlaanderen ver-
schijnen. Je kan ‘Sint-Maarten 
gaat naar Sj inka Poenka’ 
bestellen op  www.amant.be, 
en het boek is ook verkrijg-
baar bij Room4kids in de Sint-
Jorisstraat.

Aalsterse auteur brengt
prentenboek uit over Sint-Maarten

AALST
Op zondag 4 oktober vond in 
Osbroek de 32ste Groenloop 
plaats. Meteen de afsluiter van 
het seizoen voor atletiekclub 
Eendracht Aalst. Het toch wel 
vreemde atletiekseizoen zit erop. 
Trainen op de vernieuwde piste 
zat er door het coronavirus lange 
tijd niet in, en wedstrijden wer-
den verplaatst en afgelast. Maar 
ondanks alles werd het seizoen 
werd vrolijk afgesloten, met een 
Groenloop in de Aalsterse natuur.
Voor de allerkleinsten was er een 

snoepjesrun, en de sportieve 
namiddag werd afgesloten met 
de groenloop van 12 kilometer. 
Daarin was Yannick Van Lunter 
de snelste. Met een bijzonder 
straffe tijd van 40:23 bleef hij nipt 
David Van Den Broeck en Joren 
Jans voor. Zij mochten mee op 
het podium. Elien Osselaer was 
de snelste bij de vrouwen. Ze 
bleef net onder de 50 minuten en 
werd op het podium vergezeld 
door Silke Steenput en Natalie De 
Ridder. Proficiat aan alle deelne-
mers!

Atletiekclub Eendracht Aalst 
sluit seizoen af 

AALST
Vanaf oktober volgend jaar wor-
den de gekende gele zakken 
restafval vervangen door grijze 
containers. Volgens afvalinter-
communale Ilva zullen de con-
tainers trouwens voordeliger zijn 
voor de gezinnen.  Gedaan met 
gele zakken kopen in de super-
markt: vanaf volgend jaar gaat 
de restafval in een grijze contai-
ner. Die restcontainer wordt gra-
tis geleverd. Alle gezinnen moe-
ten wel een voorschot betalen 
van 35 euro. Zo wordt de con-
tainer gelinkt aan een afvalreke-
ning bij Ilva. Wanneer het restaf-
val wordt opgehaald, wordt de 
container gewogen, en zo gaat 

het juiste bedrag van je afvalre-
kening.  Volgens Ilva zal dat nieu-
we systeem voordeliger zijn. “We 
vermijden een immense hoeveel-
heid aan plastic zakken, maar 
de gebruiker zal een bewustere 
reflex krijgen, waardoor de con-
tainers voordelig zijn voor gezin-
nen.” In Oosterzele wordt zo’n 
systeem al gehanteerd, goed voor 
een besparing bij 61 procent van 
de gezinnen. De Aalstenaars zul-
len wel nog even moeten wach-
ten op hun grijze container, want 
het systeem start er pas in okto-
ber van volgend jaar. In andere 
gemeenten in de buurt, zoals 
Erpe-Mere en Lede, wordt het 
systeem al in april ingevoerd.

Gele afvalzak maakt plaats 
voor grijze container 

AALST
De Tour De France zit erop, maar 
dit jaar is er de dag nadien geen 
natourcriterium in het centrum van 
de stad. Het wordt dus uitkijken 
naar volgend jaar, op maandag 
19 juli 2021.  Voor de derde keer 
in de geschiedenis van het crite-
rium (na 1941 en 1944) is er dit 
jaar geen volksfeest in het cen-
trum van Aalst, de dag na de Tour. 
Door de coronacrisis annuleerde 

de stad het massa-event. Het 
wordt dus uitkijken naar volgend 
jaar om protagonisten zoals Tadej 
Pogacar, Wout Van Aert en Sam 
Bennett te zien strijden om de 
zege in de straten van Aalst. "Als 
God het belieft", zegt schepen van 
Sport Matthias De Ridder (N-VA). 
"LIEFHEBBERS! Aalst biedt u een 
der schoonste koersen van't land", 
klinkt het nostalgisch. "Afspraak 
op 19 juli 2021."

Natourcriterium

Slagerij-traiteur 

Vastenavondt 
te Ternat zoekt

SLAGER 
voltijds

TRAITEUR/HULPKOK
voltijds

STA JE TE TRAPPELEN OM
ONS ENTHOUSIAST TEAM

TE VERSTERKEN?
Dan is jouw mailtje 

met cv meer dan welkom!

info@vastenavondt.be
02 569 44 40
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VOLGENDE THUISWEDSTRIJD:
zondag 25 oktober om 15u00

Eendracht Aalst 
– 

Sporting Hasselt

CLUBRESTAURANT
Wedstrijddiner verzorgd door In-Style Catering

Witloofsoepje met gerookte paling en jonagold
•

Ragout van hert
•

Crema Catalana
•

Koffie/Thee

Volw.: € 50 / Kind.: € 25

Reserveren kan tot vrijdagmiddag 23 oktober via de website, 
restaurant@eendracht-aalst.be of 0478 250 413.

CORONAPROOF TAFELEN
BIJ DEN IENDRACHT

Wees er snel bij:
max. 50 personen

AALST
Het steunproject digitAALST is geno-
mineerd voor de federale armoedeprijs. 
Dankzij digitAALST kregen vorig school-
jaar 250 leerlingen van de tweede en 
derde graad lager onderwijs een laptop 
toegestuurd. digitAALST is één van de 
drie genomineerden en maakt kans op 
10.000 euro. Leerlingen die thuis geen 
laptop hebben, kunnen via digitAALST 
toch online lessen volgen. Vorig school-
jaar werden er al 250 laptops uitgedeeld. 
“Ook dit schooljaar hebben we in Aalst 
nog veel laptops nodig om zo AL onze 
leerlingen gelijke onderwijskansen te 
kunnen geven!  Uit de eerste resultaten 
van onze bevraging gaat het over een 
100-tal in het lager onderwijs en een 
200-tal in het secundair onderwijs”, klinkt 
het bij de organisatie. DigitAALST is een 
samenwerkingsverband tussen Broeiklas 
vzw, SOS Schulden op School vzw, 
brugfigurenproject en Vierdewereldgroep 
Mensen voor Mensen. Het initiatief is 
genomineerd voor de federale armoede-
prijs. De winnaar maakt kans op 10.000 
euro. "Een bedrag waar we nog veel lap-
tops mee kunnen aankopen", klinkt het 
bij de initiatiefnemers. 

DigitAALST maakt
Kans op federale 
armoedeprijs 

AALST
De Aalsterse hulpdiensten 
hebben zich versterkt met vijf 
gloednieuwe voertuigen. De 
hulpverleningszone Zuid-Oost 
nam vier nieuwe ziekenwa-
gens in dienst, en het ASZ 
en het OLV ziekenhuis kun-
nen nu gebruik maken van een 
hypermoderne MUG-wagen. 
Bij Volvo-garage D’Hondt in 
Aalst namen de Aalsterse zie-
kenhuizen de sleutels in ont-
vangst van de nieuwe hoog-
performante MUG-wagen. De 
Volvo XC90 is uitgerust met 

de recentste technische snuf-
jes. Het voertuig wordt nu 
ingezet door het ASZ en OLV 
Ziekenhuis. MUG staat voor 
‘mobiele urgentiegroep’ en 
rukt uit bij levensbedreigende 
noodsituaties. Veiligheid is dus 
enorm belangrijk. “De nieuwe 
MUG-wagen beschikt over 
de belangrijkste en nieuwste 
veiligheidshulpmiddelen. De 
wagen remt automatisch als 
dat nodig is. De SUV is uit-
gerust met een GID-module. 
Dat is een toestel dat de com-
municatie verzorgt tussen een 

dispatchingsysteem en GPS. 
Zo worden de juiste GPS-
coördinaten doorgegeven. 
Er is ook een LUCASborst-
compressiesysteem aanwezig, 
die zorgt voor elektrisch aan-
gedreven en ononderbroken 
compressies bij het reanime-
ren van een patiënt. Verder zijn 
er vier zitplaatsen aanwezig en 
is de MUG uitgerust met een 
uitschuifbaar plateau om de 
kofferruimte optimaal te benut-
ten. De MUG zal nu afwisse-
lend door het ASZ en het OLV 
Ziekenhuis ingezet worden.

Nieuwe ziekenwagens en MUG-wagen 

AALST
Nu de cafés al om 23 uur moeten 
sluiten, zien heel wat café-uitba-
ters in Aalst de toekomst som-
ber in. De coronacijfers en veel 
uitbaters gaan moeilijke winter-
maanden tegemoet. Het corona-
virus is opnieuw aan een opmars 
bezig in ons land, en daar zijn de 
cafés de dupe van. Tafels van 
vier personen en tot 23 uur: op 
café gaan zal er nu terug wat 
anders uit gaan zien. Het wordt 
ook aanpassen voor de caféba-
zen in Aalst. Een eerste coronagolf 
hebben ze al overleefd, maar nu 
komt er nieuwe tegenslag. Rogier  
Schockaert, uitbater van Café 
De Paris en vertegenwoordiger 
van Horeca Oost-Vlaanderen, 
roept op om niet weg te blijven 
uit de cafés. “Na elke verstren-
ging gaan mensen minder op 
café. Mijn oproep is dan ook dui-
delijk: blijf op café gaan, ook al 
is dat maar tot 23 uur. Ga des-
noods wat vroeger dan anders”, 

aldus Schockaert.  Voor een kof-
fietje in uw favoriete café tijdens 
de wekelijkse markt, verandert er 
niet veel. Maar het vroege slui-
tingsuur is vooral vervelend voor 
zaken die zich op de avond rich-
ten, zoals The Milano op het 
Keizersplein. “We hebben weer 
twee uur minder om te overleven”, 
zegt uitbater Andrea Saporito. 
“De w inte r  i s  normaa l  een  
goede periode voor The Milano, 
mensen komen hier rond 21 uur 
toe voor een gezellige avond, 
maar wie gaat er nog komen 
als ze twee uur later alweer weg 
moeten?” Ook bij Aperoni op de 
hoek van de Hopmarkt komen 
de nieuwe maatregelen hard aan. 
“Tussen 23 uur en 1 uur worden 
er meer cocktails en sterkere 
dranken gedronken. Die twee uren 
zijn goed voor één vijfde van onze 
winst. We gaan liever een maand 
toe dan nu telkens om 23 uur te 
moeten sluiten”, aldus Maggie De 
Pauw.

Café-uitbaters reageren 
teleurgesteld na nieuwe 
coronamaatregelen 

AALST
Alle inwoners van Aalst die inge-
schreven zijn op BE-Alert heb-
ben op donderdag 1 oktober 
2020 een sms gekregen, want 
dan hebben verschillende ste-
den en gemeenten in België het 
alarmeringssysteem van de FOD 
Binnenlandse Zaken getest. Ook 
Stad Aalst deed  mee met deze 
test. Op 1 oktober organiseerde 
de FOD Binnenlandse Zaken een 
grootschalige nationale alarme-
ringstest om BE-Alert in de kij-
ker te zetten. Door dit met ver-

schillende steden en gemeenten 
te testen ontvingen inwoners 
over heel België die dag een 
BE-Aler tbericht, dat hen wijst 
op het belang van verwittiging 
bij een noodsituatie. BE-Alert is 
een systeem waarmee steden en 
gemeenten hun burgers kunnen 
verwittigen en de nodige instruc-
ties kunnen geven bij een nood-
situatie (bijvoorbeeld: ramen en 
deuren sluiten bij een brand). Deze 
boodschappen worden verspreid 
via sms, e-mail of gesproken tele-
foonboodschap.

Aalst test 
alarmeringssysteem 
BE-Alert
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RUBRIEK : REGIO :

HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?
Stuur uw berichtje in een gesloten omslag met ingesloten een bankbriefje van 10 euro naar 
Goeiedag Weversstraat 27/1, 1730 Asse. Wenst U uw zoekertje extra te laten opvallen? Dit kan dan 
voor 15 euro het zal dan in het ROOD verschijnen. Uw zoekertje verschijnt in de regio Groot Aalst.   
U bereikt via Goeiedag 70.000 inwoners.

bebouw - gevel 9,5m, breed-
te 15,5m, opp 493m², bebou-
wbare opp 248m² - 200.000 
€ - tel eigenaar 0495/28 03 
91 – 0478/51 48 80

Aalst - Mini 1000 cc, bij 
1986, keuring, oldtimer in 
goede staat, prijs 5.800 euro 
- 0487/422 673

Houten park met toebehoren 
/ relax met muziek / loop-
stoeltje, zo goed als nieuw 
- 053/67 14 37 (na 19 u)

Rotansalon 7 personen / 
massief eiken eettafel + ver-
lengstukken / stoelen - doe 
een bod - 0478/96 85 42

TE KOOP / TE HUUR : 
Moorsel – Handelshuis 
s l a g e r i j  o f  ?  – 
R a v e n a k k e r s t r a a t  1 4 , 
Moorsel – 053/70 10 74

M e r c h t e m  C e n t r u m  - 
Bouwgrond open bebou-
wing, gevel 9,5 m, breed-
te 15,5 m, opp 493 m2, 
bewoonbare opp 248 m2, 
a l le nu t s voor z ieningen, 
20 0.0 0 0 €, tel eigenaar : 
0495/280 391 - 0478/51 
48 80

Bos + 2 ha - Honeghem Aalst 
- 0478/68 45 41 of 0479/900 
480 

B a a r d e g e m M o o r s e l  – 
Generator benzine, nieuw – 
75€ / kantenmaaier 230 volt 
Bosch 50€ / hometrainer 
25€ - 0485/96 31 34

Nieuwe of 1x gebruik te 
rommelmarkt spullen: boor, 
sabel, gitaar, DVD Electra 
enz (zoeker tje vermeldde 
geen telefoonnummer)

Merchtem – Bouwgrond, 
c e n t r a le  l i g g in g ,  o p e n 

TE KOOP

Aalst – app: 2 slpk , 2 
badk, gr liv, terras, 1ste 
v e r d ie p in g  –  6 7 5 € - 
0486/52 58 26

M o o r s e l  –  W o n i n g 
Ravenakkerstraat 14 – 
053/70 10 74

Aalst – studio, rustig gele-
gen – 450€ - 0486/52 58 
26

Appar tement, 1 slaap-
kamer, onmiddellijk vrij! 
Bosses t raat 5 7,  9 42 0 
Erpe-Mere. 0475/66 81 84

Aalst - rim appartement, 
1s te verd + garage + 
staanplaats en fietsxen-
berging - Albrechtlaan 7, 
Aalst - 0475/89 06 99

A a l s t  -  g a r a g e b o x , 
Drieveldenweg, Aalst - 
052/35 82 14

TE HUUR
Man (68) zoekt dame voor 
vaste relatie, bellen nr 
0473/69 49 90

Regio Aals t -Weduwe 
(73) zkt echte vriendschap 
met man of vrouw (65-
75), alleen vriendschap - 
0484/130 375

Dame (6 4) - ver zorgd, 
welgesteld zoekt lat-relat-
ie met idemdito trouwe 
en betrouwbare heer om 
samen gezellige WE door 
te brengen, ev t . later 
samen te wonen en alle 
lief en leed te delen, wan-
delen, reizen, uitstapjes - 
0475/75 66 82

Man 50 jaar ver zorgd, 
spor tief, modern t ype, 
zacht, warm, teder. zk t 
vrouw voor f ijne relat-
ie. Gewoon zeker doen. 
0475/33 22 67

CONTACT

S E N S U E L E  M A S S A G E 
: Aals t - Slanke, mooie 
Belgische trans (36), pit-
tige brunette, zeer actief - 
0487/404 286 - SMS OK
Zorgzame hulp voor regel-
matige diverse klussen (bui-
tenwerk) Wonende in Aalst. 
Tel: 0475/776099 

Afslanken op een gemak-
kelijke en doelt ref fende  
manier, zonder hongergevoel 
of jojo. Met blijvend resul-
taat. Bel voor meer info : 
0475 64 68 07

Slanke, mooie Belgische 
trans (36), pittige brunette, 
zeer actief - 0487/404 286 - 
Aalst, SMS OK

Liedekerke - Aankoop inboe-
dels en alle gerief voor rom-
melmarkten - 053/67 39 17 
of 0477/45 23 41

Herdersem - Nieuw kapsa-
lon - boek nu een afspraak 
voor  u w hand -  w w w.
detrimkepel.be of 0484/77 
82 03

Alle tuinwerken, aanleg, 
onderhoud, gazons en snoei-
werken. Rooien van hagen 
en bomen. Opruimen van 
terreinen. gratis prijsofferte. 
0478 47 03 40 

Aalst – Overname kranten-
winkel, interessante lig-
ging nabij centrum, enkel 
ernstige kandidaten – voor 
afspraak 053/78 94 35

Gepensioneerde arts doet 
afstand van boeken bio-
c h e mie ,  b a c t e r i o l o g ie , 
wetenschappen algemeen 
- 0495/43 97 94

Gespecialiseerde pedicure 
komt aan huis, gratis voet-
massage – 0471/42 86 23

VARIA

duur, Nationaal vervoer van 
voeding. Nederlandstalig 
met kennis Frans, vervoe-
ren van aan u toegewezen 
goederen volgens planning. 
Volle vrachten. Laden en 
lossen (met elektronische 
transpalet) Ervaring vereist. 
Transpor t Verdoodt Marc 
BVBA. Steenweg 205, 1745 
Opwijk. 0477/437610

 
Gevraagd - zelfs tandige 
schr ijnwerkers voor het 
plaatsen van maatmeubilair, 
0477/78 04 83

Tuinonderhoud (p r ivé & 
industrie), maaien gazons, 
snoei, hagen, afsluitingen, 
0477/277 641 Roosdaal

Affligem - Ervaren pistool-
s c h i l d e r  +  c a r r o s s e r ie 
voorbereider, demonteren 
+ monteren, Carr. De Vos - 
053/666 845

Firma A&G Pleister en schil-
derwerken, kleine repara-
ties, proper werk en goed-
koop - 0484/33 56 68

Slager & Winkelmedewerker 
g e z o c h t :  S l a g e r i j 
Vastenavondt zoekt gedre-
ven medewerkers. CV naar 
info@ vastenavondt .be - 
tel:02/569.44.40

Firma G&D -Construct - spe-
cialiteit complete badka-
mers + faillance en vloerte-
gels, pleister- en schilder-
werk - 0487/64 75 21

Polyvalente zaalmedewerk-
ster restaurant en feestlo-
catie in Asse. Voltijdse job in 
de bediening Wo-Zo, service 
coupé en weekend. Stuur CV 
naar info@eenhoorn-asse.
be

C h a u f f e u r  C E  ( M / V ) , 
Voltijds voor onbepaalde 

JOBS

OOK ZOEKERTJES MOGELIJK  OP ONZE WEBSITE

WWW.GOEIEDAG.BEZ    ekertjes

MODERN  I  KLASSIEK  I  MAATWERK

Preenakker 15  I  1785 Merchtem  I  T. 052/33 75 60  I  E-mail: info@poortcenter.be
Openingsuren: Ma: 9:30 – 15:30 - Di : 9:30 – 15:30 - Wo : 9:30 – 18:00 - Do : 9:30 – 15:30 - Vrij 9:30 – 18:00 - Za : 9:30 – 16:00

www.poortcenter.be

E I G E N  P R O D U C T I E   I   N O O I T  M E E R  S C H I L D E R E N   I   A L L E  A U T O M A T I S E R I N G E N 
P A R L O -  E N  V I D E O F O N I E   I   C A M E R A B E W A K I N G

P O I T I E R S

Uw idee 
is onze 
realisatie 

AALST
Heb je een vraag over je computer of je smart-
phone? Dan kan je vanaf nu terecht in het 
eerste Digipunt in Aalst. In de Gendarmerie in 
de Denderstraat kan iedereen langskomen met 
zijn vragen.  In het dagelijkse leven gebeurt 
steeds meer online, maar niet iedereen kan 
vlot overweg met een pc, laptop of een smart-
phone. Daarom slaat de stad Aalst de handen 
in elkaar met leerpunt Zuid-Oost Vlaanderen. 
Je kan vanaf nu terecht met je digitale vraag 
in De Gendarmerie. Digipunt is een plek waar 
iedereen kan langskomen met een vraag over 
smartphone, computer, mailbox.. De mede-
werkers van Digipunt bekijken kosteloos jouw 
vraag en helpen je weer op weg. Wil je meer 
leren?  Dan zoekt Digipunt met jou naar een 
gepaste cursus uit het aanbod. Daarnaast 
biedt Digipunt ook ondersteuning en begelei-
ding wanneer je een workshop rond een digi-
taal thema voor jouw doelgroep of medewer-
kers in of met Digipunt wil organiseren.

Aalst krijgt 
Digipunt: 
een plek voor al je 
digitale vragen

AALST
Er komen digitale infoschermen op de perrons 
van het station van Aalst. Opmerkelijk, want 
Aalst is één van de laatste centrumsteden in 
Vlaanderen die zulke schermen krijgt. Op die 
manier worden pendelaars beter en visueel 
geïnformeerd. De schermen worden nu getest, 
maar zullen binnenkort een meerwaarde zijn 
als je staat te wachten op je trein naar Brussel 
of Gent. De schermen geven digitaal de vertra-
gingen weer en je kan ook zien op welk spoor 
de trein aankomt.

Eindelijk digitale 
infoschermen
op het perron 
van station Aalst




