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Britse Corona variant in basisschool De Brug
AALST
Basisschool De Brug wordt tijdelijk gesloten door een corona-

uitbraak. Negen leerlingen hebben er positief getest. Ook veel
leerkrachten zitten in quarantaine.
Het is echter nog niet helemaal

duidelijk of het nu wel of niet om
de Britse variant gaat. Dinsdag
werden meer dan 100 leerlingen
en leerkrachten getest op het
coronavirus in De Brug. In totaal
zijn er gisteren 9 leerlingen positief getest. Deze leerlingen zitten
gespreid over 6 klassen. Of het
om de Britse variant gaat is nog
niet bevestigd, maar ook nog niet
uitgesloten. “Ik blijf aandringen op
spoedige vrijgave van de medische eindresultaten om onnodige
ongerustheid te kunnen wegnemen. Intussen stelt zich echter
een bijkomend probleem in die
zin dat maar liefst 18 leerkrach-

ten (op een totaal van 30) in quarantaine moeten blijven. De school
bevestigde mij ten node tot en

ziekenhuizen ASZ en OLV hebben
fantastisch werk geleverd om alle
kinderen op één dag tijd te testen.

met 26 januari 2021 gesloten te
zijn.” aldus Christoph D’Haese.
“De Veiligheidscel volgt de situatie dus zeer kort op. De Aalsterse

De bronopsporing wordt ook verder gezet. We hopen hiermee de
uitbraak tegelijk te kunnen indijken
en isoleren.”
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De strafste uitspraken

E DITORIA AL
25 X Bedankt!
25 jaar geleden op
4 januari 1996 werd
Goeiedag geboren. Goeiedag was
de opvolger van
het oudste weekblad van België "De
Asschenaar" (1871)
dat ophield te bestaan. Goeiedag verscheen voor het eerst in de gemeente Asse. Vandaag 25 jaar later is
Goeiedag uitgegroeid tot de grootste
onafhankelijke uitgever in de regio.
Goeiedag telt 5 verschillende edities en
verschijnt vandaag driewekelijks in 20
steden en gemeenten, met een totaalbereik van 430.000 mensen. Dit jaar
viert Goeiedag zijn zilveren jubileum.
Maar een echte reden tot feesten is er
niet. Toch zullen we proberen om dit
jaar niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Tijdens dit jubileumjaar blikken we terug op de afgelopen 25 jaar
met een reeks van de meest spraakmakende interviews en nieuwsberichten. Verder plannen we een jubileumwedstrijd met 25 waanzinnige prijzen.
Gezien het bestaan van Goeiedag volledig afhankelijk is van de reclameinkomsten willen we ook onze trouwe
adverteerders uitdrukkelijk bedanken
voor hun vertrouwen. Een welgemeende 25x bedankt is hier dan ook meer
dan op zijn plaats. Onze medewerkers
en redactie hebben alvast de ambitie
om onze reputatie van betrouwbare
nieuwsbron en kwaliteitsmagazine ook
de komende jaren alle eer aan te doen.
Ives DE BONDT
verantwoordelijke uitgever

Wout Bru (Sterren chef)

De Franse topchef Alain Ducasse zei altijd: ‘Je kan niets lekkers maken met
een slecht ingrediënt.’ Nochtans is dat wat er nu gebeurt in de moderne
keuken: smaken worden geforceerd met ex tracten en oliën van bijvoorbeeld lavendel en rozenbottel. Alles wordt gepimpt, geforceerd en
gecultiveerd.

Daan Hugaert (Thuis acteur)
De besparingen van minister Jambon treffen niet alleen de beginnende acteurs,
maar ook de culturele centra die het aantal producties noodgedwongen moeten afbouwen. De VRT ligt overigens al jaren onder vuur. Ik heb verder weinig
gemeen met mijn personage Eddy uit ‘Thuis’. Ik ben helemaal geen macho en
totaal tegen agressie en sympathiseer zelf met het boeddhisme.

Maggie De Block (Politica)
Over het prille begin van corona: Bij ons is het eerste geval opgedoken op 1
maart. Wij hebben ondertussen heel wat geleerd van onze buurlanden en hebben ingrijpende maatregelen genomen om de golf van besmettingen in te dijken.
Er is geen reden tot paniek er zijn voldoende ziekenhuizen in ons land en de
voedselbevoorrading is veilig gesteld. Een goede raad: “blijf in uw kot”

Dirk De Wachter (Psychiater)
De consumptiemaatschappij verkoopt ons liefde en geluk als perfect ‘maakbaar’,
zet totaal in op het ‘ik’, de autonomie, de ongebreidelde vrijheid, party-time,
kicks. Daarmee verliezen we elkaar, gaat de verbondenheid teloor. Zo verkruimelt ons sociaal weefsel. We moeten terug meer met elkaar leren omgaan, ervaringen delen, bezorgd, verdrietig en gelukkig zijn met elkaar.

Steven Van Gucht (Viroloog en woordvoerder van het Nationaal crisiscentrum)
De komende zes maanden zal het virus niet verdwijnen. Sterker nog: door het
koudere weer zullen we met z’n allen meer binnen zitten, waardoor het virus makkelijker greep krijgt. Na nieuwjaar komt de griep opzetten, een extra complicatie.
We moeten dus nog nadrukkelijker de regels opvolgen.

Karel Van Eetvelt (Gewezen CEO van RSC Anderlecht)
Elke match achter gesloten deuren is goed voor een verlies van 640.000 EUR
aan inkomsten voor de club. Door covid is er vandaag ook geen transfermarkt
in het voetbal. Geloof me het project komt echt wel goed. Slangenmens Robby
Rensenbrink (overleden in 2020) was een fenomeen om zien hoe hij keer op keer
voorbij zijn man dribbelde. Hij staat symbool voor het DNA van deze club.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

GDA bvba
Weversstraat 27/1, 1730 Asse
Tel. 02 452 35 36 - info@goeiedag.be

Annick Lacroix (Zorgverlener op IZ corona)
In het begin was ik bang. Maar de adrenaline haalde het makkelijk van de angst.
Het verzorgen van anderen zit in ons DNA. Er zijn vandaag nog 800 patiënten die
nazorg krijgen van de eerste golf. De beste remedie voor hardleerse mensen die
de maatregelen niet opvolgen is om deze eens te laten meedraaien op de covid
afdeling.

Birgit Van Mol (VTM nieuwsanker)
Goed en correct informeren is onze taak. Ik probeer steeds de goeie kant van
een situatie te zien zonder ‘wollig’ over te komen en tegelijk erg realistisch in het
leven te staan. In lelijkheid zit ook iets van schoonheid. Iedereen krijgt zorgen op
zijn bord. Ik neem elke dag zoals hij komt. Dat is een overlevingsstrategie geworden.

Frank Vandenbroucke (Minister van volksgezondheid)
Hoe het personeel zich uit de naad werkt, mensen van amper 50 jaar die geïntubeerd zijn, patiënten die echt afzien, nauwelijks kunnen ademen, bewusteloos
liggen … Dat was enorm choquerend. Dat kun je je als leek moeilijk voorstellen.
Dan kan je alleen maar denken: wat doen wij de zorgverleners aan.

105,1 FM
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GOEIEDAG BESTAAT 25 JAAR en BRENGT DIT JAAR EEN REEKS VAN DE
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Geen winterfoor
AALST
E r ko m t i n A a l s t d i t j a a r g e e n
Winterfoor, dat heeft de Veiligheidscel
heeft beslist. De huidige coronasituatie laat dit evenement niet toe. “Dit
jaar geen Aalst Carnaval en samen
met de experten uit de Veiligheidscel
heeft het college van burgemeester en
schepenen met pijn in het hart beslist
om ook de Winterfoor te schrappen
van de kalender 2021. Een draconische maatregel, maar de stad wil geen
slap afkooksel van dit feest in het leven
roepen. We doen het goed of we doen
het niet”, zegt burgemeester Christoph
D’Haese. Schepen Katrien Beulens,
bevoegd voor de Winterfoor, deelt deze
mening. “We hebben tot het laatst
mogelijke moment gewacht om te
bekijken of de situatie ons kon toelaten
de Winterfoor te laten doorgaan. Maar
helaas. In de huidige omstandigheden
kunnen we helaas geen traditionele
Winterfoor organiseren. We volgen de
federale maatregelen. De stad beslist
ook om ambulante handel niet toe te
staan omdat dat niet te verantwoorden
is ten opzichte van andere foorkramers
en horeca in Aalst. Ik vind het heel jammer dat de Winterfoor niet kan doorgaan. Samen met de foorkramers, kinderen, Aalstenaars jong en oud kijken
we al uit naar de editie 2022.”

Aalsterse sociale
huurachterstal
gedaald
AALST
De gemiddelde huurachterstal bij de
sociale huisvestingsmaatschappijen
die actief zijn in Aalst, is gedaald. Dat
blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid en Aalsters schepen van Wonen
Sarah Smeyers (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Wonen Matthias
Diependaele (N-VA). Ter wijl het
Vlaamse gemiddelde quasi status-quo
bleef, zakte het gemiddelde percentage in Aalst. “De cijfers van de sociale
huisvestingsmaatschappijen Dewaco
(3,95%), Denderstreek (1,57%) en De
Volkswoningen (4,13%) houden echter nog geen rekening met de corona-impact”, zegt Smeyers. Vermits de
sociale huisvestingsmaatschappijen
nog geen jaarrekeningrapportering
over boekjaar 2020 hebben ingediend.
Intussen heeft Vlaanderen tweemaal
gepolst naar de corona-impact bij de
sociale huisvestingsmaatschappijen.
“Uit de bevraging blijkt dat het aantal
huurders dat de huur niet betaalde, een
dalend verloop kende in de periode van
april tot juli. Een mogelijke verklaring
hierbij is dat vervangingsinkomsten niet
onderhevig zijn aan schommelingen
tijdens de coronacrisis”, zegt Smeyers.
4

Sporthal Denderdal in Erembodegem
wordt vaccinatiecentrum
AALST
Sporthal Denderdal in
Ere m b o d e g e m wo rd t h et
vaccinatiecentrum voor de
Eerstelijnszone Regio Aalst.
Dit betekent dat de inwoners
van Aalst, Denderleeuw, Erpe-

het personeel van de woonzorgcentra aan de beurt, eind
januari volgen de zorgprofessionals in de ziekenhuizen. In
februari volgt de eerstelijnszorg, waaronder de huisartsen
en personeel van ziekenhuizen

Aalst. We hebben het ambitieniveau om één van de meest
kwalitatieve en snelste vaccinatiecentra van Vlaanderen te
worden”, zegt burgemeester
Christoph D’Haese. “Zodra de
vaccins voor de brede bevol-

Mere, Haaltert en Lede zich
daar kunnen laten vaccineren.
Er komt ook een oplossing
op maat voor minder mobiele
mensen. De burgemeesters
rollen de lokale vaccinatiestrategie samen uit. Vanaf deze
week zijn de bewoners en

en zorginstellingen. Vaccinatie
gebeurt bij deze laatste groep
voornamelijk in de instellingen
zelf. “De stad Aalst neemt
haar verantwoordelijkheid in
zeer nauwe samenwerking
met de andere gemeentes
van de Eerstelijnszone Regio

king beschikbaar zijn, staan
we klaar om onze inwoners
in te enten. Ik ben er van
overtuigd dat we dit allemaal
samen massaal gaan doen.
We snakken zo naar onze vrijheid. Het vaccin leidt ons daar
naartoe.”

Nieuwe eigenaar Heilig Hartkerk
AALST
De Heilig Hartkerk moet de
mensen opnieuw samen brengen. Bart Noël kocht de kerk
aan voor 350.000 euro. Hij wil
van het historische gebouw
een ontmoetingsplaats maken
met ruimte voor kunstwerken
van lokale artiesten. De Heilig
Hartkerk wordt momenteel
volledig leeggehaald, de vloerbekleding is net verwijderd.

kunnen doen om de rechteroever op te waarderen”, vertelt
hij. Bart groeide zelf op in de
buurt van de Heilig Hartkerk.
In een eerste poging om het
gebouw te kopen werd zijn
dossier afgekeurd, maar dan
ging hij samen zitten met de
kerkfabriek. “Zo zijn we tot
een mooi akkoord gekomen.
Voor mij heeft de kerk een
grote sentimentele waarde, in

Bart Noël, CEO van ManuMail nv in Lebbeke, maakt de
kerk klaar voor een nieuwe
invulling. “De Heilig Hartkerk
wordt een ontmoetingsplaats,
hier zullen verschillende activiteiten doorgaan die de buurtbewoners samen brengen. Ik
wil mensen die hier zijn opgegroeid betrekken bij het project, ze mogen mee brainstormen over wat we hier allemaal

een ver verleden deed ik hier
nog mijn communie. Ik wil
de authenticiteit van de kerk
dan ook bewaren en benutten, want ik ben verliefd op
dit gebouw. Alle historische,
charmante elementen blijven
bewaard. De Heilig Hartkerk
e e n n i e u we b e s te m m i n g
geven was een uitgelezen
kans en wordt een grote uitdaging.” Bar t Noël is een

kunstliefhebber. Hij wil van
de kerk niet alleen een ontmoetingsplaats maken, er
zullen ook tentoonstellingen
doorgaan. “Ik wil kunstwerken verzamelen van gevestigde kunstenaars, maar ook
ik wil ook de kans geven aan
jonge lokale artiesten.” “Kunst
kan de mensen binden, maar
we gaan de mensen ook
samenbrengen met andere
evenementen in de kerk”,
vult collega Davy Langelet
aan De kerk, die dateer t
uit 1928, is volgens Bar t
in goede staat. “Er zijn enkel
n o g wat k l e i n e i n g re p e n
nodig, zoals isolatie en verlichting aanbrengen en een
nieuwe vloer kiezen.” “Het
eerste wat ik wil doen is een
fotoboek maken vol herinneringen aan de Heilig Hartkerk.
Iedereen die nog een foto of
een leuke anekdote heef t,
mag dat sturen naar kerk@
manu-mail.be. Daarna wil ik
iets doen voor de kinderen die
in de buurt in slechte omstandigheden opgroeien”, aldus
Bart, die staat te popelen om
zijn nieuw project te lanceren. “Als corona het toelaat
wil ik de buurt binnen enkele
maanden al een eerste keer
samenbrengen in de kerk, om
suggesties en initiatieven te
bespreken”, besluit Bart.

Uw ide e
is o nz e e
i
realisat
MODERN I KLASSIEK I MAATWERK
EI GEN PRO DUC T IE I N O OI T MEER S CHIL DER EN I A L L E AU TOM AT ISER IN GEN
PA RLO - EN VIDEOFONIE I C A MER A BEWA KING

REIMS

Preenakker 15 I 1785 Merchtem I T. 052/33 75 60 I E-mail: info@poortcenter.be
OM U NOG BETER VAN DIENST TE ZIJN PASSEN WE ONZE OPENINGSUREN AAN:
Maandag, dinsdag en donderdag van 09.30u – 15.30u
Vrijdag van 09.30u – 14.00u I Woensdag en buiten de openingsuren op afspraak .

www.poortcenter.be
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Windmolens
AALST
Oppositiepartij Groen wil een participatief windmolenproject in Aalst. “Onze
stad beschikt over een groot aantal OCMW en stadsgronden verspreid
over het grondgebied die de mogelijkheid bieden om een gelijkaardig project te lanceren”, aldus fractievoorzitter
Lander Wantens. Net als in Eeklo en
Ninove wil Lander Wantens dat de stad
inzet op participatieve windprojecten.
“In Ninove zorgde dat ervoor dat 66%
van de huishoudens van groene stroom
voorzien worden. Een cijfer waar we in
Aalst alleen maar van kunnen dromen.
Ook in Aalst moet dit mogelijk zijn, want
onze stad beschikt over een groot aantal
OCMW en stadsgronden verspreid over
het grondgebied die de mogelijkheid
bieden om een gelijkaardig project te
lanceren.” Wantens vraagt ook duidelijkheid naar het windplan van Aalst. Hij
hoopt dat tegen 2030 de doelstellingen
van het klimaatplan worden behaald.
“Dit kan een lokaal kader creëren voor
windenergie in onze stad. De doelstellingen van 2020 hebben we verre van
gehaald. Uit cijfers vorig jaar bleek dat
Aalst minder dan 10 % reductie haalde
waar het tegen 2020 20 % moest zijn.
We kijken dan ook met zeer veel verwachting uit naar het nieuwe klimaatplan en hopen dat windenergie daar een
belangrijk onderdeel zal zijn.”

KBA
aftelkalender
AALST
Aalst Carnaval gaat in februari niet door,
maar dat houdt het KBA – Kommitei
tot Behaad van den Aftelkalender – niet
tegen. Ook dit jaar kunnen carnavalisten
dankzij de aftelkalender, die een ode
brengt aan de Ajuinboer, aftellen naar
Vastenavond 2021. “Als troost voor het
moeten missen van hun carnaval, kunnen de Aalstenaars zo toch aftellen naar
Vastenavond 2021. De aftelkalender
bestaat al sinds 1989 en het Kommitei
tot Behaad van den Aftelkalender wil die
jaarlijkse traditie niet doorbreken”, zegt
Sören Delclef van KBA. Er werd nog
even getwijfeld over het lot van de kalender, maar het KBA hakte snel de knoop
door. “De nieuwe kalender is opnieuw
een mix van geschiedenis, moppen en
typisch Aalsterse uitspraken.” Centraal
dit jaar staat de Ajuinboer, want het is
75 jaar geleden dat Albert Verbestel
als Ajuinboer de officiële vastenavondprogramma’s voor het eerst verkocht.
“Albert zette de jaren daarop zijn titel
van Ajuinboer in de verf door een jas te
dragen, waaraan hij echte ajuinen bevestigde. Later zou hij bekend worden met
de verkoop van houten gouden ajuintjes
en zijn iconische belforttorenhoed.”
6

Zware brand
verwoest houtskeletbouw

AALST
In de Botermelkstraat in Aalst
is in de nacht van zaterdag
27 december een woning
volledig uitgebrand. Het gaat
om een houten skeletbouw.
Rond middernacht kwamen
brandweerkorpsen van Aalst,
E r e m b o d e g e m, M o o r s e l,
Lede en Denderleeuw ter

plaatse in de Botermelkstraat.
Vlakbij Levensvreugde en
op de grens met Herdersem
woedde een zware uitslaande
brand in een chalet. De vlammen verspreidden zich bijzonder snel en sloegen bij aankomst van de hulpdiensten al
door het dak. De brandweer
kreeg de brand door het hout
DAGELIJKS UPDATE
VAN DE LAATSTE
CORONACIJFERS
Volg ons via

www.goeiedag.be

niet snel onder controle. “De
chalet is volledig gebouwd
uit hout, dus er zat voor de
brandweer niets anders op
dan de hele woning open te
trekken. Het dak was ook al
naar beneden gevallen tijdens
het blussen”, zegt een buurtbewoner, die het allemaal zag
gebeuren. Toen de woning
was afgebroken, slaagde de
brandweer erin om het vuur
te doven. “De bewoners konden zichzelf gelukkig in veiligheid brengen, niemand raakte
gewond. Maar voor hen is
het een enorme zware klap,
ze zijn alles kwijt.” D e hele
woning is verwoest, overal liggen er brokstukken. Enkel de
garage achteraan staat nog
overeind. De brand zou ontstaan zijn in de pelletkachel.
Hoe die plots vuur kon vatten,
wordt nog onderzocht.

SAMEN
TEGEN
CORONA

Aalsterse artiesten willen behoud van
De Brug als cultuur -en feestzaal
AALST
Een groep Aalsterse artiesten hebben een open brief
geschreven aan het adres
van schepen Smeyers en
De Rdder (N-VA). Het stadsbestuur wil De Brug weer

kort terecht om hun problemen aan te pakken. De Brug
wordt opnieuw een ontmoetingscentrum om mensen er
bovenop te helpen en aan
het werk te zetten. Maar dat
is niet echt naar de zin van

omvormen tot een inloopcentrum om eenzaamheid,
depressiviteit en verslavingen
aan te pakken. De artiesten
hopen dat de cultuur -en
feestzaal behouden blijft. In
Ontmoetingscentrum De Brug
kunnen mensen die kampen met drugs -en alcoholverslavingen, eenzaamheid
e n de pre s siv ite it binne n-

muzikanten en zangers. Tot
voor kort werd de Daenszaal
in De Brug gebruikt als feestzaal. In de toekomst hopen
ze d a t ze e r n o g m e e r
optredens kunnen geven.
“Wij roepen met veel aandrang het stadsbestuur
op om deze zaal te behouden als cultuur-, feestzaal en
unieke plaats in Aalst waar

mensen van rechteroever en
van daarbuiten mekaar kunnen ontmoeten en prachtige
momenten van samenzijn te
beleven”, aldus een groep van
een 30-tal Aalsterse muzikanten, waaronder The Voice
Senior finalist John Woolley.
De artiesten willen de troeven
van de Daenszaal benutten,
want die kan voor verbinding
zorgen tussen de buurtbewoners. “De Daenszaal, die toegankelijk is voor 300 personen, is degelijk uitgerust met
licht- en klankinstallatie en is
ook voldoende geïsoleerd om
geen hinder te vormen voor
de buurt.De optie om ook de
keuken te huren samen met
de zaal, is uniek in Aalst. “Wij
steunen ook de eisen van
het actiecomité “Respecteer
Rechteroever” om de essentiële en initiële bedoeling van
het Ontmoetingscentrum De
Brug te behouden met onder
andere de mogelijkheid om
lokalen te huren voor allerhande (buurt-) activiteiten zodat
dit het samenleven in diversiteit op rechteroever ten goede
komt.”

RUIM - & ONTSTOPPINGSDIENST
B
V

DE
VLEMINCK JAN
Philippe - Danny
30 jaar ervaring
24/24 beschikbaar
7/7 tot uw dienst !

• 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

Brusselsesteenweg 280 • 9402 MEERBEKE
054-32 18 75 • 0479-84 02 83
info@devleminckjan.be
www.devleminckjan.be

Online Jeugdbeweging
AALST
Sinds het coronavirus ons ‘in
ons kot’ dwong, deken overal
online alternatieven op. Zo ook
‘De Online Jeugdbeweging’,
een groep die intussen bijna
45.000 leden telt verspreid
over jeugdbewegingen uit
heel Vlaanderen en volledig
van Aalsterse makelij is. Voor
de leden van de Scouts, de
Chiro, de KSA.. was 2020
een jaar om snel te vergeten. De zomerkampen konden wel nog doorgaan, maar
de rest van het jaar waren er
amper activiteiten. Net toen
de coronaverveling in maart
om de hoek kwam loeren,
we rd d e Fa c e b o o kg ro e p
‘De Online Jeugdbeweging’
opgericht. “We wilden een
online alte r natief bie de n,
zodat onze leden thuis ook
nog iets te doen hadden”,
zeggen Niels De Wolf en Jil
De Deyn, drijvende krachten
achter de groep. “We begonnen eraan zonder veel verwachtingen en ‘De Online
Jeugdbeweging’ was vooral
bedoeld voor de Aalsterse
scouts, maar al snel steeg
het ledenaantal naar 10.000.”

De Online Jeugdbeweging
veroverde daarna heel
Vlaanderen. “Minister van
Jeugd Benjamin Dalle vermeldde onze groep zelfs eens
tijdens een veiligheidsraad
en ook Nederlanders sloten
zich aan, waardoor het aantal leden steeg naar 44.700.
Tijdens negen opeenvolgende weekends organiseerden

zorg en voor iedereen die zich
tijdens de lockdown keihard
inzette. Dat was de mooiste
opdracht, want we kregen
duizenden filmpjes binnen.”
De groep werd ook enthousiast onthaald bij veel ouders.
“Na afloop van een opdracht
kregen we heel veel reacties, ouders bedankten ons
massaal omdat we de kinde-

we verschillende activiteiten.”
Die zorgden voor pure ontspanning bij veel kinderen,
maar er was ook ruimte voor
maatschappelijk relevante
opdrachten. “Zo lanceerden
we een oproep om een ongeadresseerde brief op te sturen naar een rusthuis in de
buurt, om de bewoners een
hart onder de riem te steken.
We lieten onze leden ook eens
een filmpje maken voor de

ren alweer een toffe namiddag hadden bezorgd. Via De
Online Jeugdbeweging wilden
we kinderen ook laten kennismaken met jeugdbewegingen,
hopelijk hebben we zo voor
veel nieuwe leden gezorgd”,
zeggen Niels en Jil. “Wij gaven
met ons idee het startschot
voor veel andere verenigingen,
die nadien ook zelf creatief
uit de hoek zijn gekomen met
online alternatieven.”
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Tonnagebeperking ingegaan

BOETE VAN 1.200 EURO

B.V.D.P. (61) uit Aalst moest zich bij de politierechter verantwoorden voor zijn sportief
rijgedrag. Met een snelheid van 119 km/u
waande hij zich op de autostrade op de
Moorselbaan. Daar ligt de maximum toegelaten snelheid op 50 kilometer per uur. Hij
reed dus meer dan het dubbele te snel.
De man, die nog een blanco strafblad had,
betreurt zijn zware snelheidsovertreding.
Hij verklaarde dat hij zijn nieuwe Mercedes
wilde testen. Naast een boete van 1.200
euro zal de man zijn nieuwe wagen ook even
moeten missen: hij krijgt een rijverbod van
drie maanden.

VACCINATIECENTRUM
ZOEKT MEDEWERKERS

Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en
Lede zijn volop bezig om Sporthal Denderdal
in te richten tot een performant vaccinatiecentrum voor de Eerstelijnszone Regio Aalst.
Inwoners die willen helpen aan de grootste
logistieke operatie van onze regio, kunnen
zich aanmelden als medewerker. Om het
hele vaccinatieproces vlot te laten verlopen,
zoekt de stad nog medewerkers die volgende vacatures kunnen invullen: begeleider,
administratief medewerker, vaccinator, klaarmaker vaccin, arts-toezichthouder. Surf naar
www.aalst.be/vaccinatie en vul het aanmeldformulier in. Jouw gegevens worden bijgehouden in een interne database en wanneer
nodig, contacteren we je om mee te draaien
in het vaccinatiecentrum. Je krijgt hiervoor
een vergoeding. Voor meer vragen kan je
steeds terecht op vaccin@aalst.be.

2.000 KANDIDATEN

In het voorjaar van 2020 schreven 1921
Aalstenaars zich in voor een sociale
woning. Dat stelde schepen van Wonen
Sarah Smeyers (N-VA) na een vraag van
gemeenteraadslid Cathy Grysolle (Lijst A).
Dit voorjaar voert Wonen Vlaanderen een
nieuwe meting uit om de cijfers te actualiseren. Aalsterse kandidaat-huurders schrijven
zich momenteel in bij verschillende sociale
huisvestingsmaatschappijen om hun kansen op een toewijzing te vergroten. “Maar
tegen 1 januari 2023 mag er nog slechts één
woonmaatschappij actief zijn. De vorming
van één woonmaatschappij biedt dus een
opportuniteit om een eengemaakte wachtlijst te vormen”, zegt Smeyers. Tijdens het
Lokaal Woonoverleg, waar alle woonactoren
vertegenwoordigd zijn, werd de vorming tot
één woonmaatschappij reeds enkele keren
besproken. “De sociale huisvestingsmaatschappijen lieten op het laatste woonoverleg
van 10 december 2020 weten graag samen
rond de tafel te zitten. Eenmaal er meer duidelijkheid is over de definitieve regio’s, kan
er actief verder gewerkt worden om een
werkingsgebied af te bakenen”, aldus de
schepen.
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AALST
Op maandag 4 janua r i i s d e to n n a g e b e p e rking ingegaan. Dat wil zeggen dat vrachtwagens van
meer dan 7,5 ton niet meer
welkom zijn in de Aalsterse
binnenstad tijdens de schoolspits. Wie de voorbije dagen

Aalst is binnengereden via de
verschillende invalswegen,
heeft het wellicht al gemerkt.
O ve r a l d u i ke n s i g n a l i s atieborden op om vrachtwagenchauf feurs te waarschuwen. Vanaf maandag
mogen zij het centrum van
Aalst niet meer in op bepaal-

de momenten. De stad wil
de verkeersveiligheid verhogen en voert een tonnagebeperking in, naar aanleiding
van het dodelijke ongeval
vorig jaar met de 11-jarige
Celio op de parking van
Tereos De tonnagebeperking geldt in het gebied dat
begrensd wordt door de ring
rond Aalst R41 en N9, oftewel de Gentstesteenweg,
Capucie ne nla a n, Le o D e
Bethunelaan en de Parklaan.
Elke we e kdag moge n zij
de stad niet meer in tussen
kwar t voor acht en kwar t
voor negen uur ’s morgens,
e n in d e na midd ag tussen half vier en kwart voor
vijf. Op woensdag wordt
h et z wa a r v r a c ht ve r ke e r
geweerd tussen half twaalf
e n half é é n ’s middags.
Vrachtwagens die de tonnagebeperking negeren riskeren een boete, want politie
zal controleren. Er werden
in totaal 80 verkeersborden
aangebracht.

Archeologen vinden woningen
uit dertiende eeuw in Molenstraat
AALST
De Molenstraat in Aalst wordt
momenteel uitgegraven.
Archeologen hebben er al
muren, kelders en vloeren ontdekt uit de dertiende eeuw.
Die middeleeuwse huizen

aanpalende bebouwing opgenomen binnen een tweede,
laatmiddeleeuwe omwalling.
In deze periode krijgt ook
de havenwijk ter hoogte van
het Werfplein meer en meer
gestalte en wordt de Dender

hebben er gestaan tot WO
II. De Molenstraat wordt de
komende maanden heraangelegd en daar gaat eerst een
archeologisch onderzoek aan
vooraf. De straat tussen de
Grote Markt en het Werfplein
bevindt zich aan de buitenzijde van de eerste middeleeuwse omwalling.“In het eerste kwart van de 13de eeuw
worden de Molenstraat en de

e r i n g e b e d e n g e k a n a l iseerd. De Molenstraat vormt
dan de belangrijke verbindingsas tussen deze havenwijk en de nieuwe centrale
plaats van de stad, de Grote
Markt.” In een proefput beneden aan de Molenstraat zijn
kelders en muren aangetroffen van woningen die er tot
WOII stonden. “Toen had
de Molenstraat immers een

beduidend smallere breedte
en liep de straat deels een
andere richting uit. Vanaf
het De Coninckstraatje naar
het huidige Wer fplein toe,
kende de Molenstraat een
rechter verloop dan vandaag het geval is.” “Een deel
van de huidige Molenstraat
is ondergronds dus ingenomen door de restanten
van dit voormalige huizenblok”, aldus de archeologen.
“Onder de recentste bouwfasen werden oudere vloerniveaus bewaard , waarvan
de meest recente qua ouderdom mogelijk reeds tot de
zestiende eeuw opklimmen.
Meer naar onderen toe zijn
verschillende lemen vloerniveaus teruggevonden. Het
aangetroffen materiaal wijst
deze lemen vloerniveaus toe
aan laatmiddeleeuwse bewoning (13de – 14de eeuw).”
“Onder deze vloerniveaus zijn
ver volgens archeologische
lagen aangetroffen, die op
het eerste zicht in verband te
brengen zijn met het nivelleren van deze terreinen met het
oog op het inrichten tot woonzone.”
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Goeiedag magazine staat voor een kwaliteitsmagazine met een ruim aanbod lokaal
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N° 177

01 december

N° 423

08 december

N° 216

08 december

N° 189

15 december

Weversstraat 27/1 - 1730 Asse - Tel: 02/452.35.36 - info@goeiedag.be - www.goeiedag.be
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Snel

Spuwende man test positief:
24 Aalsterse agenten buiten strijd

GEVONDEN

INDI BEULLENS

DIERENARTS AAN HUIS

VACCINATIES,
ALGEMENE CONTROLE,
GEZONDHEIDSPROBLEMEN,
VOEDING EN MEDICATIE

Paard, hond en kat
GEEN
VERPLAATSINGSKOSTEN
IN GROOT AALST

indibeullens@icloud.com
Tel 0476/701.443

www.starwash.be
ENKEL OP AFSPRAAK
VIP behandeling
auto afhalen, reinigen binnen & buiten en terugbrengen.
Simoniseren - Polieren
Dieptereiniging
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

Plaats hier uw publiciteit voor €38
Mira De Bruyn

Commercieel afgevaardigde

0494/08.76.72
mira@goeiedag.be

AALST
24 Aalsterse politieagenten
hebben een tijd lang in quarantaine verbleven omdat ze in
contact zijn geweest met een
man die naar de agenten had
gespuwd. Hij testte positief op
corona. De man werd opgepakt en verblijft momenteel in
de gevangenis van Brugge.
Aalsterse politie werd gealarmeerd door een huisbaas, die

zei dat een huurder vernielingen aan het aanbrengen was
in het huis. Toen de politie ter
plaatse kwam, weigerde de
man om zijn mondmasker te
dragen. “Op de vraag om zijn
vernielzuchtig gedrag te stoppen, repliceerde de man – A.M.
geen onbekende voor politie
en gerecht – dat ze hem dan
ma ar moesten a anhouden
(sic). Tijdens de aanhouding

De nummer 1
in lokaal nieuws
Samenwerken om natuur- en
bosgebieden uit te breiden
AALST
De stad Aalst en Natuurpunt
groeien naar elkaar toe. Er
wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om
de Aalsterse natuurgebieden
uit te breiden en te versterken.
De stad en Natuurpunt werken

handen in elkaar slaan. De
overeenkomst is opgebouwd
uit zes verschillende thema’s:
natuurbeheer, natuureducatie, soortenbescherming, projectwerking, communicatie
en aankoopbeleid. De stad
wil met de samenwerking bij-

natuurlijk al een tijdje samen,
denk maar aan het beheer van
het Kluizenbos, de plaatsing
van nestkasten of publieksactiviteiten zoals de Big jump.
Of bijvoorbeeld het prachtige boek Aalst Natuurlijk. In
de toekomst willen de stad
en Natuurpunt nog meer de

dragen aan de profilering van
Aalst als duurzame, klimaatbestendige en toekomstgerichte stad. Beide partners
willen de natuur- en bosgebieden uitbreiden en meer
ruimte geven aan natuur en
water in de beekvalleien. “Dit
is een waardevolle erkenning

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

GRATIS
OFFERTE

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

balustradesGratis
I spiegels
I gelaagd glas
offerte
0472/531648
info@fremaglas.beI www.fremaglas-aalst.be
www.fremaglas-aalst.be
0472/531648
I info@fremaglas.be
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bespuwde de man de agenten die deze interventie uitvoerden, alsook een tweede
ter plaatse gekomen team met
bijstand van een politiehond.
De man werd ingerekend en
ondergebracht in de cel”, legt
burgemeester D’Haese (N-VA)
uit. De man, die ook al op 31
december in de cel had verbleven, legde een positieve coronatest af. “De dader heeft maar
liefst 10 hoogrisico-contacten
en 14 laag-risicocontacten met
de politiemensen gehad, waardoor 24 politieagenten ten node
niet inzetbaar zijn voor meerdere dagen.” De burgemeester
veroordeelt de feiten en hoopt
dat agenten snel gevaccineerd
kunnen worden. “Alle zorgverleners, hulpdiensten, politiemensen en cipiers verdienen prioriteit bij het vaccineren. Zij staan
echt in de vuurlinie. Ikzelf geef
hen alvast voorrang!”

van de tientallen jaren van
inspanningen van de vele vrijwilligers van Natuurpunt. Dit
komt als een mooi geschenk
voor de vijftigste verjaardag
van de start van de natuurbeweging in de Denderstreek”,
aldus Rik De Baere en
Walter Roggeman. “Door de
overeenkomst gaan we samen
met de stad nog actiever en
professioneler natuurgebied
aan te kopen en te beheren,
de natuur te bestuderen en de
Aalstenaars warm te maken
om te genieten van de boeiende natuur in de mooie groene hoekjes van Aalst.” Ook
schepen van Natuur Katrien
Beulens (onafhankelijk) ziet
een mooie toekomst. Het is
belangrijk om de Aalstenaars
nog meer bewust te maken
van de schoonheid en waarde van de Aalsterse natuur.
De stad werkt al jaren nauw
samen met Natuurpunt en wil
de samenwerking nu officialiseren en professionaliseren
door middel van een overeenkomst.”

OLV dankt medewerkers
tijdens kerstperiode
met verlichting

RESTAURANT EENDRACHT

TAKE AWAY
VALENTIJN
❤

Zaterdag 13 februari 10u00 - 13u30
Pierre Cornelisstadion

AALST
Wie ’s avonds al langs het OnzeLieve-Vrouw Ziekenhuis op de
Moorselbaan is gereden, had
het misschien al gezien: het ziekenhuis was tijdens de kerstperiode verlicht met een opvallend
kleurtje. “Licht geeft hoop. Met
de eindejaarsverlichting wil het
OLV-ziekenhuis alle medewerkers
danken voor hun inzet in deze
coronaperiode”, vertelt Chris Van

Raemdonck. Met de verlichting
wil het ziekenhuis ook de bedrijven, vrijwilligers en zelfstandigen
bedanken voor alle spontane,
hartverwarmende attenties van
het afgelopen jaar. “Tegelijk is dit
ook een oproep om de hoop niet
te verliezen en de maatregelen te
blijven respecteren. Samen krijgen
we corona klein.” Ook de campussen in Ninove en Asse zijn verlicht
in de kerstperiode.

Initiatiefnemers
‘DigitAalst’ op audiëntie
bij de koningin

ONTDEK ONZE HEERLIJKE
VALENTIJNSMENU'S
(vanaf € 25)
via www.eendracht-aalst.be
Bestellen mogelijk tot en met 9 februari

GRATIS

fles wijn
per koppel!

Met een ❤ voor elkaar en
een ❤ voor Den Eendracht.
Onze Jeugd, de Ladies en het Eerste elftal
danken jullie voor de steun!

Foto: Koninklijk Paleis, België
AALST
In ok tober won ‘DigitAalst’ al
de federale armoedeprijs, en nu
mocht een delegatie van het project op audiëntie gaan bij koningin Mathilde. DigitAalst is het
project dat laptops voorziet voor
kwetsbare leerlingen. Ze stelden
hun project voor aan de koningin.
Sinds de lockdown in maart voorziet DigitAalst laptops voor leerlingen die er thuis geen hebben,
maar wel een laptop nodig heb-

ben voor het afstandsonderwijs.
Dankzij DigitAalst kregen al meer
dan 250 leerlingen een laptop en
momenteel moeten er nog 100
laptops bijkomen voor leerlingen
uit de tweede en de derde graad
secundair onderwijs. De koningin
toonde interesse in het project.
Een gezin van een laptop voorzien heeft positieve gevolgen, niet
alleen voor de onderwijskansen
van de leerling maar ook voor het
welzijn van het hele gezin.
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Noodwoningen
AALST
De stad Aalst ontvangt van Vlaams
minister van Wonen Mat thias
Diependaele (N-VA) een subsidie van
208.106 euro. Met dat geld worden er
vier extra noodwoningen gebouwd voor
grote gezinnen. Een noodwoning is een
tijdelijke oplossing voor gezinnen die
door een noodsituatie plots
geen dak boven
het hoofd meer
he bbe n. A alst
beschikt al over
20 noodwoningen, met de
subsidie worden
er vier bijgebouwd. “De Vlaamse regering betaalt de helft van de kosten. Door
deze cofinanciering bouwen we onze
noodwoningen gestaag en kwaliteitsvol
uit”, zegt schepen van Wonen Sarah
Smeyers (N-VA). De extra energiezuinige
noodwoningen zijn bedoeld voor grote
gezinnen, maar zijn flexibel. “Het voorbije jaar realiseerden we reeds 2 modulaire woningen. Die bieden de mogelijkheid om twee kleine woningen samen te
voegen tot één grote woning. Wanneer
er geen groot gezin gehuisvest hoeft te
worden, verhuren we de twee entiteiten
apart”, aldus Smeyers.

16-jarige geeft agent kopstoot
na conflict over mondmasker

AALST
Een 16-jarige jongen heeft een
politieagent aangevallen met
een kopstoot. De schermutseling ontstond nadat de jongen
weigerde zijn mondmasker te
dragen. Burgemeester D’Haese
(N-VA) stelt zich burgerlijke partij. Aan de McDonald’s op de
Grote Markt sprak een politieagent de jongeman aan. Die
weigerde zijn mondmasker te
dragen, en er ontstond een

Het nieuws
uit Aalst 24/7

Parkeerbeleid
AALST
Het parkeerbeleid in het centrum van
Aalst is veranderd. Gratis kortparkeren
kan in plaats van een kwartier nu een
half uur. Daarnaast moet je betalen tot
19 uur in plaats van tot 18 uur. Vooral de
prijs van de tweede bewonerskaart stijgt
fors. Als je snel een boodschap wil doen
in het centrum van de stad zonder te
betalen, krijg je daar voortaan iets meer
tijd voor. Het vroegere gratis kwartier
wordt verlengd tot een gratis half uur.
Sta je langer geparkeerd, dan betaal je
2 euro voor 1 uur en nog een halve euro
voor het tweede uur. Op Rechteroever en
op parking Houtmarkt is dat 1,50 euro
voor het eerste uur en 2 euro voor het
tweede uur. Na twee uur moet je de parkeerplaats sowieso verlaten. Enkel op
de (parking van de) Houtmarkt mag je
nog 3 uur parkeren. De vroegere eerste
bewonerskaart van 31,50 euro slaat op
naar 34,50 euro. De tweede bewonerskaart van 120 naar 200 euro. “De stad wil
vooral aanzetten tot een slimmer gebruik
van de parkeerplaatsen. De plaatsen
in het stadscentrum zijn bestemd voor
bewoners en voor wie snel boodschappen wil doen. Wie langer wil blijven, kan
zijn auto kwijt op de verschillende grote
betaalparkings in de stad”, klinkt het bij
de stad Aalst. Het einduur van het betalend parkeren wordt verlengd. “Vanaf 16
november 2020 moet er in het centrum
betaald worden tot 19 uur in plaats van
tot 18 uur. Ook ’s avonds neemt de parkeerdruk immers overal toe.”
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discussie. “In de schermutseling die ontstond kreeg een
agent een kopstoot, waardoor
de agent in kwestie werkonbekwaam is. Tijdens de arrestatie trachtten een 15-tal personen, waaronder meerdere
allochtone familieleden van
de dader, de minderjarige
uit de combi te bevrijden en
keerden deze zich gewelddadig tegen de Aalsterse politie”, vertelt de burgemeester.

“Enkel doordat andere agenten bijzonder snel ter plaatse
waren kon erger worden voorkomen. Zo’n gedrag is werkelijk hallucinant en ontoelaatbaar. Hier trekken we de lijn.
Geweld tegen politiemensen
is manifest onaanvaardbaar. In
Aalst is geen plaats voor dergelijk crimineel gedrag. Ik wil
hier geen toestanden zoals
in de Brusselse politiezones.”
De burgemeester hoopt dat
de Jeugdrechter de 16-jarige
in een gesloten instelling laat
steken. “Het zou bovendien
aangewezen zijn dat Politie en/
of Parket ook een onderzoek
start naar de mededaders en/
of medeplichtigen die hun kompaan onwettelijk probeerden te
bevrijden uit de interventie. Dit
kan en zal niet zomaar straffeloos passeren, en als burgemeester zal ik me in deze
zaak dan ook burgerlijke partij
stellen.

www.goeiedagaalst.be

Groene pluim voor de zorg

AALST
Oppositiepartij Groen reikt
de Groene pluim van 2020
uit aan alle zorgmedewerkers. “We willen de helden
van de zorg in de bloemetjes zetten voor hun inzet de
voorbije weken en maanden”; zegt Groen voorzitter Andreas Verleysen. Als
bedanking bieden we iedereen een gratis boom of struik
aan. Alle zorgmedewerkers
in Aalst krijgen de komende
dagen een mail waarin ze
een boom / struik naar keuze
kunnen aanduiden. Deze kunnen ze ophalen op enkele
vaste data en locaties in het
weekend van 6 en 7 febru-

ari. Voor wie zelf geen tuin
heeft om een boom of struik
te planten, voorzien we een
terrein in het Kluizenbos waar
we in samenwerking met
Natuurpunt bomen en struiken kunnen aanplanten. Zo
creëren we een heus zorg
bos aldus Groen. Het voorbije
jaar is voor zeer veel mensen
enorm zwaar geweest. De
quarantaineregels, het hoge
aantal slachtoffers, het wegvallen van sociaal contact en
de economische schade. De
inzet van het zorgpersoneel
het voorbije jaar was enorm
en het is mede dankzij hen
dat we deze crisis kunnen
overwinnen. Daarvoor kun-

nen we de vele medewerkers,
verpleegsters, zorgkundigen,
artsen niet genoeg bedanken.
Met deze Groene pluim willen we dan ook onze appreciatie tonen. Het volledige
budget van de Groene pluim
en onze nieuwjaarsreceptie
gaat dit jaar naar de bomen
en struiken die we aanbieden
aan de zorgmedewerkers in
Aalst. We willen zo een bijdrage leveren aan de vergroening
van onze stad en zorgen voor
extra zuurstof. Op 6 februari zal federaal Groen minister en arts Petra De Sutter
mee een boom komen planten. Dit zal in het Kluizenbos
gebeuren.
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Bedrijventerrein
“Dender Noord”
moet veiliger
en groener
worden
AALST
Vanaf volgende zomer wil de stad
het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan
klaar hebben voor het bedrijventerrein
“Dender Noord”. Bedrijven zouden dan
aanvragen kunnen indienen om veiliger,
moderner en groenere aanpassingen uit
te voeren. De stad maakt verder werk
van de heraanleg van de bedrijvenzones ‘Dender Noord’, de industrieterreinen langsheen de Dender in Hofstade
en Aalst. Studiebureau Sweco zorgde
voor het voorontwerp van de plannen,
waardoor nu de wettelijke procedure
voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Dender Noord” van
start kan gaan. In de zomer van volgend jaar zou dat RUP klaar moeten
zijn. “Om onze bestaande bedrijventerreinen om te vormen naar hedendaagse, kwaliteitsvolle bedrijvenzones
is een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig.
Elementen zoals efficiënter gebruik van
de beschikbare ruimte , frissere uitstraling en beeldkwaliteit vormen de pijlers
van het nieuwe RUP”, zegt schepen van
Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt
(N-VA). De herinrichting van het bedrijventerrein moet voor een vlottere en
veiligere verkeerscirculatie zorgen in een
groene omgeving. “De verbetering van
de bereikbaarheid en verkeersveiligheid
van onze bedrijventerreinen is een grote
prioriteit. Het RUP zal een verdere verduurzaming beogen door onder meer
extra ruimte te geven aan fietsers, water
en groen. Bedrijvigheid en wonen moeten in een evenwichtig nabuurschap
kunnen samengaan”, zegt schepen van
Economie Katrien Beulens (onafhankelijk). “Met het geplande publieke infomoment in het voorjaar zullen wij dan
ook de suggesties en aandachtspunten
van ondernemers en bewoners ter harte
nemen.”
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Mondmaskerplicht
verlengd tot 1 maart

AALST
Het dragen van een mondmasker in de bebouwde kom
van Aalst is nog tot 1 maart
2021 verplicht. De burgemeester heeft de maatregel

verlengd. De coronacijfers in
Aalst dalen voorlopig niet. Er
liggen nu 74 patiënten in de
Aalsterse ziekenhuis. Dat cijfer schommelt al een week
tussen 70 en 80. Op inten-

sieve zorg liggen nog negen
patiënten en drie coronapatiënten zijn overleden. Om
een verdere verspreiding van
het virus tegen te gaan verlengt de stad de mondmaskerplicht voor iedereen vanaf
12 jaar die zich te voet binnen
de bebouwde kom begeeft.
Een uitzondering op de regel
is er voor fietsers en in de
natuurgebieden en parken.”Op
voor waarde dat de veilige
afstand van 1,5 meter wordt
gerespecteerd.” “Daarnaast
zijn ook verkopen met een
niet- c omm e rcie e l ka ra kter aan huis of door middel van afhaal verboden tot
1 maart.”

Reusachtig kunstwerk onthuld
in Sint-Martinuskerk
AALST
Bij de restauratie van de SintMartinuskerk is het na de buitenkant nu de beurt aan het
interieur en de kunstschatten.
Hier voor staat momenteel

springt van zodra je de kerk
binnenkomt. “Bij dergelijke
werken zie je vaak een metershoge wand in spaanderplaat.
Omwille van de centrale plaats
in de kerk en omdat we kwa-

het hoogkoor in de steigers.
Deze stellingen worden aan
het oog van de kerkbezoekers
onttrokken door een reusachtig kunstwerk dat in het oog

liteit nastreven in ons werk,
hebben we in dit geval gekozen voor een kunstwerk”,
stelt Karim Van Overmeire
(N-VA), schepen van Erfgoed.

“Daarvoor namen we het kunstenaarscollectief Blauwhaus
onder de arm.” Kunstenaars
I s a b e l B o u t te n s e n W i m
Wauman doken in het verhaal
van de kerk en haar kunstwerken en creëerden ‘De Tuin
van Gistern* en Morgen’. Het
impressionante werk is 35m
hoog en bevat voor 20GB aan
beeldmateriaal. “De Tuin die
de kunstenaars creëerden
bevat heel wat verwijzingen
naar de schatten die overal
in de kerk te zien zijn. Je ziet
onder andere beelden van de
hond van de heilige Rochus
en het varken van de heilige
Antonius,” licht schepen Van
Overmeire toe. Wie benieuwd
is naar de vele andere verhalen die in de Tuin verborgen
zitten, heeft dus zeker tot het
einde van het jaar hiertoe de
tijd.

Nieuwssite Goeiedag goed voor
280.512 unieke bezoekers in 2020
Volg ons via

REGIO
Onze nieuwssite www.goeiedag.be is één
van de belangrijkste nieuwsbronnen geworden voor Het Pajottenland, de Noordrand van
Brussel en de Denderstreek. Met 280.512
unieke bezoekers was 2020 een recordjaar. Er
werden in totaal bijna 700.000 berichten aangeklikt. Begin 2020 kreeg de nieuwssite nog
een volledige restyling. Het digitale nieuwsplatvorm van Goeiedag werd een stuk polyvalenter
zowel voor onze lokale redactie als naar de
mogelijkheden voor onze commerciële klanten
om online te adverteren. Toen ook het magazine midden maart genoodzaakt in lockdown
diende te gaan bleek de grote waarde van
onze nieuwssite. Goeiedag bleef het belangrijkste nieuws uit onze regio dagelijks online
volgen. Uit de dagelijkse bezoekcijfers bleek al
snel de grote meerwaarde van onze nieuwssite
als betrouwbare nieuwsbron. Het zal u natuurlijk niet verbazen dat onze berichtgeving over
corona daar een belangrijke rol in speelde.
Het corona nieuws en de dagelijkse updates
van de corona cijfers in onze regio waren dan
ook goed voor recordcijfers in 2020. Ook het
interview met Marc Van Ranst was een van
de meest gelezen artikels in 2020. Verder in

Ideale vitrine voor de lokale middenstand.
Profiteer nu van de online stunt actie.
de top 10 overlijdensberichten: van cafébaas
Dries Van Mileghem (Asse), huisarts Jan Van
de Voorde en de kleine Lia (allebei Merchtem).
Maar ook buiten de landsgrenzen is Goeiedag
een bron van informatie. De landen de VS,
Frankrijk en Nederland zijn de actiefste buiten België. Maar ook uit de meeste exotische vakantiebestemmingen wordt onze site
bezocht. Goeiedag zette in volle coronacrisis
een steun campagne “Royaal lokaal” op voor
de zwaar getroffen lokale middenstand. Op
deze manier konden lokale handelaars gratis
reclame maken op onze nieuwssite. Meer dan
150 middenstanders en ondernemers maakten hier dankbaar gebruik van. Royaal Lokaal
(gratis advertentieruimte voor lokale middenstanders) werd eveneens regelmatig aangeklikt
(zo’n 600 keer per maand). We geloven dan
ook meer dan ooit dat de media-mix van het
magazine in combinatie met onze online kanalen de garantie is op een maximaal rendement.
Goeiedag biedt adverteerders nu een online
stuntpakket aan.
Meer info contacteer
Mira De Bruyn
0494/08.76.72.
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Oilsjt Mjoezik
terug on air!
AALST
Door de coronacrisis vieren we dit jaar
jammer genoeg geen Aalst Carnaval,
maar Oilsjt Mjoezik fleurt alle teleurgestelde carnavalisten terug op. Want
Oilsjt Mjoezik is terug on air! Nog een
jaartje aftellen naar de volgende editie
van Aalst Carnaval.. Maar deze winter
kan je al terecht op Oilsjt Mjoezik. Drie
maanden lang hoor je de beste carnavalsmuziek, en dat op 105.1 FM.

330.000 euro
voor fietsinfrastructuur in Aalst
AALST
Het Fietsenfonds zal de komende
twee jaar 330.000 euro investeren in
fietspaden in Aalst. Dat geld zal geïnvesteerd worden in het jaagpad langs
de Dender in Hofstade. Ook op de
Grote Baan in Herdersem en in de
Bredestraat worden nieuwe fietspaden
aangelegd.

Internetradio
‘STOORZENDER’

AALST
JOC Cinema organiseerde tijdens de
kerstvakantie STOORZENDER, een
internetradio georganiseerd voor én
door Aalsterse jongeren. Van 17 tot 30
december zorgden ze elke dag voor live
radio. Leuke en interactieve talkshows,
verzoekuurtjes, live optredens en djsets
moeten allemaal samen zorgen voor de
broodnodige verstrooiing. “We kijken
verder dan de slaapkamer van de blokkende student en zijn er zeker van dat
ons gevarieerd online aanbod jong en
oud(er) zal aanspreken. Hopelijk brengen
we zo iedereen op een digitale manier
terug wat bij elkaar in deze gekke tijden”,
zegt Niels De Wolf van JOC Cinema. De
geëngageerde jongeren noemen het zelf
een positieve storing in een negatieve
tijd. “Wat normaal een periode vol vriendschap, warmte en plezier zou moeten
zijn vervalt dit jaar, meer dan ooit, in een
donkere en sombere periode vol beperkingen en restricties. Om deze periode
toch een beetje kleur en hoop te geven
komen wij met een mooi initiatief’ aldus
Matthias van JOC Cinema.
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404 personeelsleden A.S.Z.
kunnen toch genieten van
aanmoedigingspremie van 985 euro

AALST
De 404 personeelsleden van
het A.S.Z. zullen toch een
aanmoedigingspremie van
985 euro bruto krijgen. Het
leek er eerst op dat ze dat
niet zouden kunnen omdat de
VZW Medische Staf Stedelijk
Ziekenhuis niet wordt gefinancierd door de overheid.
De VZW gaat de premies nu
zelf uitbetalen. De raad van

bestuur van de vzw Medische
Staf Stedelijk Ziekenhuis heeft
dan toch beslist om de premie
van 985 euro bruto toe te kennen aan het personeel van de
VZW Medische Staf. De regering zou dit jaar nog een aanmoedigingspremie toekennen
aan het ziekenhuispersoneel,
maar de VZW Medische Staf
kreeg daarvoor geen financiering. “Wij zijn er ons echter van

bewust dat ook onze medewerkers bijzondere inspanningen hebben gedaan en daarom heeft de Raad van Bestuur
beslist om de premie van 985
€ bruto ook toe te kennen aan
het personeel van de VZW
Medische Staf, volgens de
modaliteiten die ook in de ziekenhuizen zullen van toepassing zijn”, zegt directeur Geert
Brantegem. “Dit is een kost
van meer dan 500.000 € zonder dat de vzw daarvoor door
de overheid wordt gecompenseerd en dit in een jaar waar
door Covid-19 de inkomsten
ernstig zijn gedaald. We willen
al onze medewerkers bedanken voor hun tomeloze inzet!
Onze mensen staan – evenveel als andere zorgverleners
– aan de frontlinie en verdienen hiervoor terecht dezelfde
waardering als de collega’s uit
de ziekenhuizen.”

105,1 FM
TE BELUISTEREN

Volg ons via

Sportieve Aalstenaars lopen samen
met minister Ben Weyts eerste
kilometers van het nieuwe jaar

AALST
“Er is gelukkig maar één allereerste keer”. Met die campagne wil Vlaams minister
van Sport Ben Weyts (N-VA)
de Vlamingen aan het sporten houden. De minister zette
zondag zijn goede voornemens alvast om in daden in
het stadspark in Aalst. Met
enkele rondjes rond de spiegelvijver trapte Ben Weyts het
sportjaar 2021 op gang. Dat

deed hij samen met jogbegeleider Geert De Brouwer en
enkele start-to-runners van
Atletiek Land van Aalst. “We
zeggen allemaal aan het begin
van het jaar dat we meer
moeten sporten. Die woorden omzetten in daden, dat
is niet altijd gemakkelijk. Met
deze campagne willen we een
handje helpen, we willen de
mensen motiveren om ook in
2021 te sporten. Onze cam-

pagne houdt rekening met alle
drempels die een beginnende
sporter ervaart, want beginnen, dat is het moeilijkste”, zei
de minister. Hij genoot zichtbaar van zijn training in het
stadspark. Het lopen toverde
ook bij start-to-runner Hanna
een lach op het gezicht. “Het
was lang geleden dat ik had
gelopen, maar het heeft me
enorm deugd gedaan. De
focus lag op blijven babbelen
tijdens het lopen, zo hebben
we dus een praatje geslagen
met de minister”, vertelt ze.
Jogbegeleider Geert hoopt
alvast dat hij met de club
nog meer sportieve mensen
k a n ve r we lko m e n. “ Wa nt
door te lopen kunnen we
even onze zorgen vergeten.
Tijdens het coronajaar zijn
veel mensen begonnen met
lopen, nu is het voor die mensen de uitdaging om vol te
houden.”
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ekertjes
TE KOOP

Aankoop van oude vracht- en
bestelwagens, personenwagens 4x4, bulldozers, bandenkranen, stroomgroepen
- 0475/73 18 59
Mooie projectgrond, top ligging in centrum Liedekerke
- 38 are - 30 m straatbreedte
- Inlichtingen 0473/71 43 20
1 overlock, type Huskylock
HVAB - 052/35 00 06
Roosdaal - Houtstoof
werkhuis groot model /
Allesbrander merk FFEL 3
jaar - 054/33 17 20
BOS - Vinck Eddie,
Graanmarkt 15 bus 4, 9300
Aalst - 0479/900 480
Merchtem Centrum Bouwgrond open bebouwing, gevel 9,5 m, breedte 15,5 m, opp 493 m2,
bewoonbare opp 248 m2,

alle nu t s voor zieningen,
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
Baardegem Moorsel –
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 (zoekertje vermeldde
geen telefoonnummer)
Merchtem – Bouwgrond,
c e n t r ale lig gin g , o p e n
bebouw - gevel 9,5m, breedte 15,5m, opp 493m², bebouwbare opp 248m² - 200.000
€ - tel eigenaar 0495/28 03
91 – 0478/51 48 80

CONTACT

Melder - Gemeub huis,
ruime living en kkn, 2 gr
slpk + dress, gr gar met
terras en tuin + extra gr
zomerhuis, zonnepanelen,
doodlop ende s t r aat 0478/117 341

Ik ben sportief, ga naar de
fitness en zoek een vrouw
voor een fijne relatie en
vriendschap - 0468/29
27 64

Aalst - Staanplaatsen voor
mobilhomes en caravans
- 053/70 19 36 (na 17,30
uur)
Aalst – app: 2 slpk, 2
badk, gr liv, terras, 1ste
v e r die pin g – 6 7 5 € 0486/52 58 26
Moorsel – Woning
Ravenakkerstraat 14 –
053/70 10 74

WWW.GOEIEDAG.BE
VARIA

TE HUUR

Denderleeuw - studio met
grote living, keuken, badk,
terras - 053/66 22 53 (tss
16 en 19 uur)

OOK ZOEKERTJES MOGELIJK OP ONZE WEBSITE

Man (68) zoekt dame voor
vaste relatie, bellen nr
0473/69 49 90
Regio Aalst -Weduwe
(73) zkt echte vriendschap
met man of vrouw (6575), alleen vriendschap 0484/130 375
Man 50 jaar verzorgd,
spor tief, modern t ype,
zacht, warm, teder. zkt
vrouw voor fijne relatie. Gewoon zeker doen.
0475/33 22 67
Weduwe (66) zoek t
man voor relatie en van
het leven te genieten 0472/33 12 40

Gezocht - Zakhorloges van
Victor Paul Ninove / Albert
Paul Ninove, nikkelen - zilveren - gouden vieters 0479/379 498

Gezocht - Vintage draagbare
tv's uit de jaren 60 : Carad
/ Blaupunkt / Imperial met
lampen of transistors 0479/379 498

Gezocht - Vintage Weltron
pla t e nsp eler s, Wel t r o n
radio's met 8 track cassettes, Weltron space tv's
(wit, geel of rode kleur) 0479/379 498

Gezocht - Vintage videorecorders uit de jaren 70,
systeem 2000-Betamax +
cassettes - 0479/379 498

Gezocht - Oude kapelradio's
/ kleine transistor radio's uit
de jaren 60, liefst in doosje,
Braun-Export - 0479/379 498
Gezo cht - A lle vint age
Pioneer toestellen uit de
jaren 60-70 / bandrecorders
RT 707 / tuners versterkers
SX - 0479/379 498
Gezocht - Kleine transistorradio's uit de jaren 60,
liefst in de originele doos 0479/379 498

Gezocht - Tinnen voorwerpen, klokken, stolpen, beelden, oude munten, oude
juwelen, zakhorloges, reclameborden, chinese vazen,
nes - 0478/96 10 39
VERLOREN - Oorapparaat
Lapperre, beloning voor vinder - 053/67 41 46
Herdersem - Nieuw hondenkapsalon - boek nu online
een afspraak voor uw hond
- www.detrimkapel.be of
0484/77 82 03

JOBS
Firma A&G Pleister en schilderwerken, kleine reparaties, proper werk en goedkoop - 0484/33 56 68
Slager & Winkelmedewerker
gezocht: Slagerij
Vastenavondt zoekt gedreven medewerkers. CV naar
info@ vastenavondt.be tel:02/569.44.40
Firma G&D -Construct - specialiteit complete badkamers + faillance en vloertegels, pleister- en schilderwerk - 0487/64 75 21
Polyvalente zaalmedewerkster restaurant en feestlocatie in Asse. Voltijdse job in
de bediening Wo-Zo, service
coupé en weekend. Stuur CV
naar info@eenhoorn-asse.
be
Chauffeur CE (M/ V),
Voltijds voor onbepaalde

duur, Nationaal vervoer van
voeding. Nederlandstalig
met kennis Frans, vervoeren van aan u toegewezen
goederen volgens planning.
Volle vrachten. Laden en
lossen (met elektronische
transpalet) Ervaring vereist.
Transport Verdoodt Marc
BVBA. Steenweg 205, 1745
Opwijk. 0477/437610
Gevraagd - zelfstandige
schrijnwerkers voor het
plaatsen van maatmeubilair,
0477/78 04 83
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Textielcontainers

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

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.

REGIO :

AALST
Sinds de eerste lockdown bezorgt het Huis
van het Kind speelideepakketten aan kinderen.
Zo’n pakket bevat een aanvullend, toegankelijk en laagdrempelig aanbod om de dag te
breken. “Intussen bezorgt OCMW Aalst de
pakketten aan huis, waardoor deze toegankelijk zijn voor kinderen van kwetsbare gezinnen”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah
Smeyers (N-VA). In april belde OCMW Aalst
de ouders op met de vraag of het gezin interesse had om zulke pakketten te ontvangen.
“De teken-, knutsel- en kookopdrachten zijn
op zich waardevol voor deze kinderen. De
bezorging van de pakketten door de maatschappelijk werkers zorgt voor een bijkomend
moment waarbij gepolst wordt naar de situatie
van de cliënt en zijn gezin. Begeleiding is en
blijft bijzonder belangrijk in deze zware periode”, verduidelijkt Smeyers. De maatschappelijk werkers van de cel gezinsbegeleiding
zijn vorige week gestart met de bedeling van
de ‘speelideepakketten’ voor alle gezinnen in
begeleiding binnen de cel. Het gaat om 90
kinderen. “Tweemaandelijks wordt de vraag
opnieuw gesteld. Corona zorgt ervoor dat de
hulpverlening zich moest aanpassen om aanklampend te blijven werken. De maatschappelijk werkers ontvingen intussen vele positieve
reacties”, aldus de schepen.

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

HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?

RUBRIEK :

“Ondanks corona
begeleidt OCMW
Aalst kwetsbare
gezinnen
aanklampend”

AALST
Afvalintercommunale ILvA heeft samen met de
stad tien illegale textielcontainers weggehaald.
Die containers staan er illegaal omdat afvalintercommunale IlvA sinds maart een nieuwe
regelgeving hanteert. Enkel de textielcontainers met een ILvA-sticker mogen blijven staan.
Begin dit jaar schreef de afvalintercommunale
een nieuwe concessie uit voor het inzamelen
van textiel, waardoor kledij enkel mag ingezameld worden door De Kringwinkel Stroom en
het Vlaams Inzamelcentrum Textiel. De afgelopen jaren verschenen er steeds meer containers van verschillende organisaties zoals
vzw Mensen Hulp. Maar ILvA wilde de strijd
aangaan met de wildgroei, om zo ook de problematiek rond sluikstorten aan te pakken.

Carnavalsaffiche

Ringlaan 68
UW MEUBELSPECIALIST

1745 Opwijk
052/35.62.44
MAAK HET GEZELLIG
meubelentheo@skynet.be

IN HUIS!

Stwg op Merchtem 73
1745 Opwijk

Meubelen
Theo
052/35.18.15

Ringlaan 68info@meubelentheo.be
• Opwijk • 052/35 62 44
Open: ma - di - woe - vrij: 9u-12u & 13u30-18u • za: 10u-18u • zo: 14u-18u • do: gesloten

WWW.MEUBELENTHEO.BE
MAATKASTEN - SALONS - BOXSPRINGS - EETKAMERS SLAAPKAMERS - JEUGDKAMERS - BEDTEXTIEL BUREAUSTOELEN - DECORATIE - TAPIJTEN...

AALST
D e c a r n ava l s a f f i c h e a a n d e
Tereosfabriek mag dan toch blijven
hangen. Dat heeft burgemeester
Christoph D’Haese verduidelijkt op
Facebook. De carnavalsaffiche zou
gepaard gaan met een persvoorstelling, maar daarvoor geeft de
burgemeester geen toestemming.
Hij liet daarbij uitschijnen dat ook
de affiche weggehaald moet worden, maar dat is niet het geval,
zegt D’Haese. “Ik heb gezegd dat
er geen toelating voor is. Voor mij
gaat het niet over dat spandoek.
We weten dat carnaval een staats-

zaak is in de meest charmante
stad van Vlaanderen – en terecht
– maar soms neemt een stellingname echt buitengewone proporties
aan. Wie de berichtgeving van vandaag bekijkt zou de indruk kunnen
krijgen dat ik een – overigens zeer
fraaie en creatieve carnavalsaffiche – zou willen verbieden, of zelfs
eigenhandig dat gebouw zou willen
beklimmen om ze los te rukken.
Dat is uiteraard niet het geval”, zegt
hij. “Laat ons dus genieten van de
affiche, maar nog niet van gezellig
samenzijn – dat komt nog, over
een paar maanden. Wees gerust.”

Kerstmaaltijd voor
1.000 minderbedeelden

UW JEUGDKAMERSPECIALIST

Meubelen Theo Junior

Steenweg Op Merchtem 73 • Opwijk • 052/35 18 15
Open: ma - di - woe - vrij: 9u-12u & 13u30-18u • za: 10u-18u • zo: 14u-18u • do: gesloten

WWW.MEUBELENTHEOJUNIOR.BE

AALST
Brasserie De Looyerij in Aalst heeft
met kerstavond 1.000 feestmenu’s
geschonken aan vzw Arminaa.
Die organisatie verdeelde de
driegangenmenu’s onder mensen in armoede. Het team van de
Looyerij was een hele week druk
in de weer in de keuken van de
brasserie in sportcentrum Schotte.
Ze bereidden er maar liefst duizend kerstmaaltijden voor minderbedeelden. “Op het menu staat
een groenten-tomatensoepje,
gevolgd door een hertenkalfragout
met gratin aardappelen en een trio
van groenten. Afsluiten doen we
met een frambozendessertje met
een crumble van speculoos”, zegt
zaakvoerder Andries Deraedt. Hij

trommelde vijftien personeelsleden op, die door de sluiting van de
horeca al enkele maanden thuis
zitten. “Ook voor ons is het leuk
om nog eens allemaal samen te
zijn, want maandag was het de
eerste keer in twee maanden dat
ik de lichten en het vuur hier nog
eens aanstak. Tegelijk is het ook
jammer, want we tonen hiermee
aan dat we coronaveilig te werk
kunnen gaan. Alle medewerkers
waren meteen bereid om zich
belangeloos te engageren, een
warm gebaar.” De Looyerij steunt
normaal een goed doel via de winterbar, “Maar dat evenement kan
door corona niet doorgaan. We
gingen dus op zoek naar een alternatieve actie.”
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