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Corona-uitbraak bij
Aalsterse brandweer
AALST
Het coronavirus heeft de brandweermannen van Aalst
niet gespaard. Zeven hulpverleners testten er begin
maart positief. In totaal moesten zeventien mensen in
quarantaine. De besmettingen in het brandweerkorps
zorgde even voor wat ongerustheid, maar de dienstverlening kwam niet in het gedrang. Het tekort aan
brandweermannen kon opgevangen worden door vrijwilligers. Na een dubbele negatieve test kon een tiental
brandweermannen het werk snel opnieuw hervatten.
De anderen gingen even later opnieuw aan
de slag. Intussen is de versnelde vaccinatie voor hulpverleners opgestart, want de
Aalsterse brandweermannen staan vaak
letterlijk en figuurlijk in de vuurlinie.

Volg ons via
GROOT AALST I NR. 93 I JAARGANG 8 I WOENSDAG 31 MAART 2021

Lijst A en sp.a Aalst verenigen
zich in Vooruit

AALST
Wat al een tijdje in de lucht hing, werd
vorige week bevestigd in het bijzijn van
partijvoorzitter Conner Rousseau. Lijst A

en sp.a lijmen de brokken en gaan zeven
jaar na de splitsing opnieuw samenwerken. Ze verenigen zich in Vooruit, de nieuwe partijnaam van de socialisten. LijstA
en sp.a kondigden woensdagmorgen de
nieuwe samenwerking aan. Partijvoorzitter
Conner Rousseau was aanwezig, net als
Kamerlid Anja Vanrobaeys. “De regio heeft
nood aan een stevig solidair front in Aalst.
Afgelopen jaren werd duidelijk dat beide
afdelingen een gemeenschappelijke vijand
hebben, namelijk de verzuring. Nu steken
ze samen de handen uit de mouwen om
dit aan te pakken”, zegt ze.
(lees meer pag 4)
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De coronacijfers
ga an opnieuw de
verkeerde richting
uit. We zit te n nu
midden in de derde
coronagolf . Dat
net nu de nachtklok
plots een politiek
discussiepunt is doet menige wenkbrauwen fronsen. De N-VA heeft een
voorstel ingediend om een einde te
maken aan de nachtklok. Nochtans
tonen de cijfers duidelijk het nut van
deze maatregel aan. De politie moest
6.671 pv’s opmaken voor woning
inbraken tegenover 47.947 een jaar
eerder. Er waren ook drie keer minder
gewapende diefstallen. Ook de diefstallen in voertuigen, winkeldiefstallen
en zakkenrollerij daalden enorm. Alles
samen telde de politie 366.937 misdrijven die niets te maken hebben met
corona. Het gaat om een daling met
18 procent. De nachtklok en de resem
andere coronamaatregelen bewijzen
hun zeer gunstige impact op de criminaliteitscijfers. Wanneer je enerzjjds
voor harde maatregelen bent tegen
criminaliteit kan je anderzijds niet tegen
de nachtklok zijn. Een ding is duidelijk
niemand laat er zijn nachtrust voor.
Ives DE BONDT
verantwoordelijke uitgever
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jaar

interviews
Wil Tura

In het kader van 25 jaar Goeiedag hernemen
wij een interview met Vlaanderens grootste
artiest, Will Tura. ‘Hoop doet leven’ is niet
alleen de titel van een liedje van Will dat heel
veel mensen tot troost is geweest in moeilijke
momenten, het is ook de titel van de film die
Dominique Deruddere maakte over het leven
van Vlaanderens populairste zanger. De film
kwam er op vraag van Jean Kluger die 50
jaar lang Wills producer en uitgever was. Jan
Decleir is de stem die off screen het leven van
Will Tura vertelt Goeiedag sprak met de man
die op zijn 77ste nog altijd de meest geliefde
zanger van zovele mensen is en dat al zestig
jaar lang. ! De grote doorbraak kwam er voor
Will in 1962 met het legendarische Eenzaam
Zonder Jou. Het begin van een gigantische
carrière die nog altijd voortduurt, ook al is Will
ondertussen 77 jaar. Will verloor twee broers
(Jean-Marie aan MS en Staf aan kanker). Vijf
jaar voor de dood van Staf had hij gezongen
tijdens de uitvaart van Koning Boudewijn. In
zijn carrière nam Will ruim 600 songs op en
verzorgde hij zo’n 10.000 optredens.
Will, wat was het allerprilste begin
van je carrière?
Op mijn twaalfde begon ik met accordeonlessen.
Ik wist toen uiteraard nog niet dat ik carrière in
de muziek zou maken. Op mijn veertiende wist ik
dat ik graag muzikant zou worden. Ik trad op in
de ‘revue’ in Veurne. Ik werd er opgemerkt door
Bobbejaan Schoupen en ‘ontdekt’ door Jacques
Kluger.
Je was 17 toen je een platencontract tekende
bij Jacques Kluger. Hoe belangrijk is die man
voor je carrière geweest?
Enorm belangrijk. Hij was de grootste muziekuitgever van de hele Benelux en hij wou mij producen.
Het had niet veel gescheeld of je allergrootste
evergreen (Eenzaam Zonder Jou)
was nooit uitgebracht. Hoe kwam dat?
Ik had de muziek op vakantie op een paar bierviltjes geschreven. Toen ik thuis kwam vond ik die
viltjes niet meer. Gelukkig vond mijn moeder ze
even later toch, net voor ze mijn jas in de wasmachine wou stoppen. Het werd ondertussen vele
malen gecoverd, in het Nederlands, het Frans, het
Engels, …
Je bent de keizer van het Vlaamse lied.
Je hebt amper Engelstalige nummers
gemaakt is de Nederlands taal de mooiste
van de wereld voor jou?
Het is vooral de moeilijkste taal om in te zingen.
Ik zong al die Nederlandstalige liedjes op mijn
manier, zo heb ik mijn eigen zangstijl ontwikkeld. Maar het Nederlands is niet zo melodisch als het Engels of het Frans.

105,1 FM
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Tienduizend optredens
op 60 jaar tijd,
wat doet dat met een mens?
Je kan optreden vergelijken met sportieve prestaties. Ik ben heel mijn carrière aan
sport blijven doen. Joggen, dat is goed voor
je ademhaling. Frank Sinatra vroeg ooit aan
jazz muzikant Tommy Dorsey wat hij deed
om sommige noten op zijn trombone zo lang aan te kunnen houden. Dorsey
antwoordde: “joggen, jongen!”.

Je deed ons land kippenvel krijgen tijdens de
uitvaartplechtigheid van Koning Boudewijn.
Had je een speciale band met de koning?
Werd je door het koningshuis gebeld?
Die band is spontaan gegroeid. Ik werd eens
uitgenodigd voor een gesprek met de koning.
Wie daarvoor had gezorgd, weet ik niet. Maar
het gesprek dat maar een half uurtje zou duren,
duurde uiteindelijk een vol uur. Er was wederzijdse sympathie. En de mensen hebben het duidelijk
geapprecieerd dat ik op de uitvaartplechtigheid
van Koning Boudewijn heb gezongen.
Het is algemeen geweten dat je van sportieve
auto’s houdt. In 1967 verscheen ‘Arme Joe’.
Was dat een waarschuwing voor jezelf?
Dat je het lot niet mag tarten?
Dat werd vaak gezegd. Mijn familie was soms
bezorgd als ik vertrok. Ik durfde wel eens vlammen met mijn Porsche. Maar dat doe ik al heel
lang niet meer. In 1989 had ik een ernstig ongeval. Ik ben op het nippertje ontsnapt maar heb
nog altijd last van dat ongeval.
Is Will Tura een rocker of toch eerder
een zanger van ‘emotionele’ liedjes?
Ik ben vooral een jazz fan. Ik heb ooit een nummer gemaakt dat ‘Ik hou van jazz’ heet. De zeer
mooie tekst was van de Nederlandse tekstschrijver Ernst Van Altena. Toots Thielemans heeft het
gehoord en vond het een mooi liedje. Dat was
een groot compliment van Toots.
Veel jongeren wisten je liedjes niet naar
waarde te schatten. Noordkaap bracht daar
verandering in. Hoe gebeurde dat precies?
Stijn (Meuris) maak te een geweldige versie van Arme Joe. Dat was de aanzet tot twee
Turalura albums waarop artiesten van diverse
pluimage mijn nummers hebben gecovered. Op
Turalura was er de cover van Ik Mis Je Zo door
Triggerfinger. Door de Turalura albums is mijn
publiek verjongd en de waardering voor mijn werk
gestegen.
Je hebt 600 liedjes geschreven en zo’n 150
LP’s en CD’s uitgebracht. Waar blijf je de
inspiratie halen? Is er een magische formule
om een Will Tura nummer te maken?
Dat weten ze alleen daarboven. Ik zeg het meestal zo: “Het valt op mij neer vanuit de hemel”. Ik
heb een bepaalde sfeer nodig om iets te creëren.
Soms is er iets dat mij pakt en dan zet ik dat om
in muziek. Noem het maar ‘inspiratie’.
Wie is je favoriete Belgische artiest?
Louis Neefs, wat een prachtige stem, hij had de Frank
Sinatra van Vlaanderen
kunnen worden. Stijn
Meuris, Raymond van
het Groenewoud en
zeker ook Natalia, wat
een stem en wat een
enorm talent.
En internationaal?
Elvis natuurlijk (ik ben
met Jenny getrouwd
i n E l v i s s t i j l ), Fr a n k
Sinatra, Bruce Springsteen.
Allemaal geweldig performers.
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• SNELLE INTERVENTIE
• VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE
• WAARBORG OP ALLE
UITGEVOERDE WERKEN
• ERKEND AANNEMER SINDS 1985

NINOVE

www.dakwerken-adriaens.be

ALGEMENE DAK
en VERBOUWINGEN
PRIVE en INDUSTRIE
BVBA ADRIAENS

•
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•

Plaatsen van pannen en leien
Plaatsen van timmerwerken
Plaatsen van zink en roofingwerken
Vernieuwen van schoorstenen
Plaatsen van gevelbekledingen
Isoleren van daken en gevels
Alle soorten verbouwingswerken
Plaatsen van containers voor alle soorten afval
Verwijderen van alle asbesthoudende materialen
Plaatsen van geïsoleerde dak en wandpanelen

054/32 63 55

bvba.adriaens@scarlet.be

24-jarige
Aalstenaar
start webshop

AALST
We hebben het afgelopen jaar allemaal
wat meer tijd kunnen vrijmaken om een
nieuwe hobby of passie te ontdekken.
Daar kan Soufyan Najjar van meespreken, de jonge Aalsterse ondernemer
startte een half jaar geleden met zijn
eigen ‘beauty care line’-webshop. De
24-jarige student multimedia en communicatietechnologie wil met zijn haarmasker en andere schoonheidsproducten de wereld veroveren. “Begin vorig
jaar kwam ik op het idee om een beauty
care line op te starten omdat ik gefascineerd ben in hoe ver mensen kunnen gaan om er mooi en verzorgd uit
te zien, van kleins af aan zag ik dat
al bij mijn vier oudere zussen”, vertelt
Soufyan. Een marktonderzoek en enkele brainstormsessies later was het merk
‘Zineau’ geboren. “Ik ging van start met
het haarmasker ‘Inaya’. Dat is een haarproduct dat geen chemische en schadelijke stoffen bevat, zoals sulfaten of
parabenen. Precies wat mijn doelgroep
miste.” Na het haarmasker kwamen er
ook body scrubs, lip scrubs, teeth whitening strips en clay masks bij. “Inaya,
Emma, Noor, Mona,.. Ik koos ervoor om
al mijn producten diverse persoonsnamen te geven zodat vrouwen er zichzelf
in kunnen herkennen”, zegt Soufyan,
die nu volop bezig is met de verdere
uitbouw van zijn webshop. “Mijn droom
is dat de Zineau-producten in elke badkamer ter wereld te vinden zijn.”
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Lijst A en sp.a Aalst verenigen
zich in Vooruit
VERVOLG PAGINA 1
Ann Van de Steen (voormalig Lijst A) bevestigt: “Het
stadsbestuur ontbreekt lef
en durf om de uitdagingen
in onze stad aan te gaan.
Wij willen samen die uitdagingen wél aangaan en de
stilstand in onze stad doorbreken. Zonder taboes”. De
nieuwe beweging in Aalst
betekent dus dat gemeenteraadsleden Ann Van de Steen
en Cathy Grysolle (voormalig
Lijst A) en Sam Van De Putte,
Huguette Van Medegael en
Deniz Ozkan (voormalig sp.a)
de krachten bundelen. Er
komen ook enkele nieuwe
namen bij. Anja Vanrobaeys

verhuist van Erpe naar Aalst
en zal in 2024 ongetwijfeld
op de lijst van de partij staan.
Ook Stephanie Ngongo (28)
en Mohsen Sindian (24). “In
het beste land van de wereld
willen wij de beste stad worden, een stad waar iedereen
welkom is en kan zijn wie men
is. Een inclusieve stad waar
discriminatie nooit getolereerd
wordt” zegt Ngongo. “LijstA
is gestart als beweging”, vertelt sp.a-schepen Ann Van de
Steen. “De nieuwe golf die
de beweging Vooruit door
ons politieke landschap rolt
sluit aan bij onze denkwijze.
Een samenwerking lag aldus
voor de hand en biedt posi-

tieve perspectieven voor het
lokaal verhaal in Aalst.” Ook
gemeenteraadslid Sam Van
de Putte is het daarmee eens.
“De stad en haar inwoners
hebben er niets aan wanneer
partijen, die hetzelfde voelen
en denken, naast elkaar blijven staan. Daarom slaan we
de handen in elkaar en richten we de blik vooruit op de
toekomst.” Conner Rousseau
wil vooruit kijken naar de verkiezingen van 2024. “Het socialisme in ons land is mede
bepaald hier, in deze stad.
Door arbeiders die genoeg
hadden van de stilstand.
Die klaar waren om vooruit
te gaan.”

Aalst zaait grootste
bloemenweide van Benelux

AALST
In Aalst wordt er mee gezaaid
aan de grootste en mooiste
bloemenweide in de Benelux.
Op het nieuw heraangelegde bedrijventerrein Noord
II in Hofstade werden bloemenperken ingezaaid, goed
voor zo’n 3.500 m² bloemen-

weide. Het bedrijventerrein in
Hofstade zal er weldra veel
kleurrijker uitzien. De stad
is samen met de Aalsterse
groendienst gestart met het
inzaaien van bloemen. “De
stad wil de bedrijventerreinen
herontwikkelen op voorwaarde dat ze een meerwaarde

betekenen voor de ondernemers, werknemers én buurtbewoners. Er wordt daarom
een hoge ruimtelijke kwaliteit
nagestreefd met duurzaamheidsaspecten zoals groenblauwe netwerken, biodiversiteit en veilige fietspaden”,
klinkt het. De bloemenweides
zijn onderhouds, bijen -en
vlindervriendelijk en bevorderen de lokale biodiversiteit.
“De 3500 m² bloemenweide
is een mooie en veelzeggende
bijdrage aan de bloemenweideactie van ByeByeGrass.
Investeren in groen zorgt
immers voor een aantrekkelijkere werkomgeving en een
stijging van de marktwaarde
van de bedrijfsgebouwen”,
zegt schepen van Economie
Katrien Beulens (onafhankelijk).

Eerste actie van Vooruit:
Britt
voor Van Overmeire
LEUCKX SANITAIR
LEUCKXbvba
SANITAIR bvba

LEUCKX SANITAIR bvba
SANITAIRE INSTALLATIES
POMPSYSTEMEN
WATERONTHARDERS

FR. DEVOGHELLAAN 62 I 1750 LENNIK
TEL. 054/26 03 04 GSM 0493/42 88 60 I E-mail info@leuckxsanitair.be

www.leuckxsanitair.be

DAKWERKEN

VAN DEN NEST JURGEN
RENOVATIE

BVBA

NIEUWBOUW

Olmenlaan 6 - 1770 Liedekerke

GSM 0475/49 40 56 - T./F. 053/81 04 14
E-mail: jurgen.van .den.nest@telenet.be

AALST
SP.A Aalst en Lijst A zijn nog maar
net samengesmolten of ze hebben al een eerste ludieke actie
uitgevoerd. Schepen Karim Van
Overmeire van N-VA werd getrakteerd op een lading Pritt-stiften. Hij
krijgt de doos vol lijm na zijn uitspraak over de samensmelting van
de partij. De schepen had gezegd
dat er nog heel wat brokken moesten gelijmd worden voor de fusie
tussen de Lijst A van Ann Van De
Steen en Sam Van De Putte, respectievelijk voormalig Lijst A en
SP.A. De twee gemeenteraadsleden trokken dan maar naar het

Administratief Centrum om een
doos met Pritt-stiften af te leveren.
“In Aalst is een beetje humor nooit
ver weg. Binnen de meerderheid
hebben we geen extra lijm nodig,
maar bij de verschillende diensten
zullen de Pritt-stiften zeker kunnen
dienen. Als we nog kantoormateriaal nodig hebben, laat ik het zeker
weten”, reageert Van Overmeire
ludiek. Zeven jaar geleden kwam
het tot een splitsing van de sp.afractie in Aalst. De socialisten
waren het toen oneens over de
deelname aan de coalitie, vanwege
de aanwezigheid van ex-Vlaams
Belanger Karim Van Overmeire.

Speciale voorwaarden tot 30 april

Servicenummers: T. 053 68 26 59 I F. 053 67 01 21
Showroom: Nijverheidszone I Begijnenmeers 12 I Liedekerke

www.miba.be
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Buren reageren
verslagen
na brutale
kaalkap van bos:
“Het lijkt wel
of er een bom is
ingeslagen”
AALST
Inwoners van Hofstade zijn ontgoocheld omdat een bos met 35 bomen
aan de Blektestraat met de grond is
gelijkgemaakt. De eigenaar van het
perceel had daar een vergunning voor,
maar de manier waarop hij te werk
ging, doet in de buurt de wenkbrauwen
fronsen. Op het Notelaarspad is het
bijna vier kilometer lang aangenaam
fietsen tussen het groen in Hofstade en
Gijzegem, maar sinds afgelopen vrijdag telt de omgeving 35 bomen minder. Het bos aan de Blektestraat is
niet meer. “Dit is een slagveld”, zegt
buurtbewoonster Ingrid Buys. Ze is erg
geschrokken. “De eigenaar zou enkele
ongezonde bomen kappen, maar alles
is met de grond gelijkgemaakt. Toen
de bomen om 7 uur ’s morgens werden gekapt, stonden we met een paar
bewoners te wenen. Het was anders
zalig vertoeven in dit bos.” De jonge
Benjamin ziet het speelbos met grote
biodiversiteit in zijn achtertuin verdwijnen. “Vanuit mijn kamer kon ik elke
dag een eekhoorntje zien lopen. Hier
zaten ook een buizerd en een uil. Je
ziet aan de eksters, de roodborstjes en
de pimpelmezen dat ze de kluts kwijt
zijn. Ik kwam hier heel vaak de verschillende planten en dieren bestuderen.”
Schepen van Natuur Katrien Beulens
(onafhankelijke) verduidelijkt dat de
eigenaar de vergunning kreeg van het
Vlaamse Agentschap Natuur en Bos
en dus niet van de stad. “De populieren zijn kaprijp en worden geteeld
voor het hout”, luidt het. In de vergunning staat dat het gebied binnen één
jaar opnieuw moet worden bebost. “Als
bewoners waren wij niet op de hoogte
van de plannen”, zegt Ingrid nog. “De
voorbije dertig jaar werd het bos niet
onderhouden, de volledige kap is nu
wel een heel brutale ingreep. In de vergunning staat dat de kapping schade
zal veroorzaken en dat er een tijdelijk
effect zou zijn op broed- en rustplaatsen van de aanwezige dieren. Dat is
een understatement.” De buurt hoopt
dat de gekapte bomen
snel vervangen worden
door nieuwe exemplaren, zodat er weer
een mooi bos kan
komen langs het
Notelaarspad.
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Jaagpad gaat (eindelijk)
open op 6 december
AALST
Het is nog even wachten op
de heropening van het jaagpad langs de Dender. De
deadline van maar t 2021
we rd niet ge ha ald. D oor

pad. Het laatste stukje tussen Erembodegem en Aalst
is al zo lang onderbroken
voor de aanleg van een sluis.
Fietsers worden gestuurd
naar de Brusselse steenweg.

onder meer de vondst van
asbest wordt de opening
uitgesteld naar 6 december. Al zes jaar lang wachten fietsers in Aalst op de
heropening van het jaag-

De Aalsterse fietsersbond is
teleurgesteld dat de deadline steeds wordt uitgesteld.
“In 2018 werd in een persartikel door Waterwegen en
Zeekanalen (nu de Vlaamse

Waterweg) reeds beloofd het
jaagpad in september zeker
te ope ne n. Ma ar telke ns
worden weer alle gebruikers
aan het lijntje gehouden.
September van welk jaar?
Want ook in september 2019
kregen we een ant woord
dat het jaagpad dat najaar
ope nge ste ld zou worde n
voor fietsers en voetgangers.” Voor de grap werd
het bord handmatig aangepast naar 2027, maar zolang
zal het niet wachten zijn. De
Vlaamse Waterweg heeft nu
bevestigd dat het fietspad
de komende winter opnieuw
kan openen. Voor wielertoeristen en andere fietsliefhebbers is het dus nog even
omrijden via de Brusselse
steenweg. Vanaf 6 december
zou de ingang van het jaagpad vanop de Zeebergbrug
over de Dender terug open
gaan.

DAGELIJKS UPDATE
VAN DE LAATSTE
CORONACIJFERS

SAMEN
TEGEN
CORONA

Volg ons via

www.goeiedag.be

52 fruitbomen geplant aan
nieuwe rondpunt Wijngaardveld
AALST
Het Wijngaardveld wordt een
fruitboomgaard. Aan het nieuwe rondpunt dat werd aangelegd komen er 52 fruitbomen. Voornamelijk appelaars,
perelaars en kerselaars. De

Op het rondpunt zelf zijn
wijnranken voorzien. Met de
steun van de Vlaamse overheid werkt de stad aan de
heraanleg van de verouderde
bedrijventerreinen. Eén van
de deelprojecten is de nieuwe

stad wil de boomgaard ook
toegankelijk maken voor de
buurt en het moet op termijn een ontmoetingsplek
worden met een zitbank of
picknicktafel voor de buurtbewoners en werknemers.

rotonde aan het einde van het
Wijngaardveld. Deze rotonde
is intussen aangelegd met vrij
liggende fietspaden en een
omliggend bufferbekken. Om
een passend en aantrekkelijk
groenscherm in te richten als

overgang tussen de nieuwe
infrastructuur en het omliggende woon- en landbouwgebied, heeft de stad gekozen voor de aanleg van een
nieuwe hoogstammige fruitboomgaard. “Er werd gekozen
voor oude streekeigen fruitsoorten met klinkende namen
als Rozenappel, Sterappel,
Jan Steen,… Deze oude variëteiten zijn minder vatbaar
voor ziektes en bovendien is
de smaak en geur lekkerder
dan die van het meer gangbare fruit”, zegt schepen van
Economie en Milieu & Natuur
Katrien Beulens (onafh.). “In
het najaar zal de boomgaard
nog aangevuld worden met
kleinfruit zoals framboos,
braambes, aalbes en kruisbes. Met de bedrijvenvereniging vzw Dender Noord
zal binnenkort ook besproke n wo r d e n of w i j k u n nen samenwerken om de
boomgaard op te waarderen tot ontmoetingsplek voor
werknemers.”

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

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 I Vrijdag van 09.30u – 14.00u
Zaterdag van 10.00u tot 16.00u I Woensdag en buiten de openingsuren op afspraak .

www.poortcenter.be
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Meer coronapatiënten in
Aalsterse ziekenhuizen

AALST
Het aantal coronapatiënten is
de laatste week opnieuw enorm
gestegen. Dat zien we aan de
cijfers in het OLV en het ASZ in
Aalst. Waar het aantal opgenomen
patiënten enkele weken geleden
nog rond de 50 schommelde en
zelfs tot naar de 40 daalde, ziet de
coronasituatie in onze Aalsterse
ziekenhuizen er opnieuw minder
goed uit. Er wordt zelfs opnieuw
geflir t met de kaap van 100.

Volgens de meest recente cijfers
liggen er nu al 96 coronapatiënten
in het ziekenhuis, en artsen vrezen dat die aantallen de komende
dagen nog zullen toenemen. Op
Intensieve Zorgen liggen er 26
patiënten. Het aantal opgenomen
zieke mensen is enorm gestegen.
Als het aantal coronapatiënten de
komende dagen en weken blijft
stijgen, dan zullen de ziekenhuizen
terug moeten opschalen naar een
volgende fase.

Verkeershinder op
Boudewijnlaan door
wegenwerken:
tunnel gaat dicht
AALST
H e t A g e n t s c h a p We g e n e n
Verkeer heeft vorige week asfalteringswerken uitgevoerd op het
laatste deel van de Boudewijnlaan. De
w e r k e n
namen één
week tijd in
b e s l ag. Er
ontstond
daardoor
ex tra fileleed. “Op
dinsdag 23
maart start
de aannemer met de
aanleg van
een nieuw e a s f a l tlaag op het
t weede en
laatste deel
van de Boudewijnlaan (R41). De
aannemer werkt tussen de Korte
Vooruitzichtstraat en het kruispunt met de Ledebaan. Het frezen
en asfalteren neemt één week in
8

beslag. Deze asfaltwerken werden afgerond op vrijdag 26 maart,
aldus Wegen en Verkeer. Door
de werken was de tunnel naar de
Boudewijnlaan afgesloten voor alle
ve r ke e r. D at
veroor zaak te
veel file op
de Gentsesteenweg en
d e r e s t va n
de ring rond
Aalst. Het
verkeer werd
omgeleid via
de Gentsesteenweg
en de ring.
R i c h t i n g
D e n d e r monde werd
het verkeer
gestuurd
via
Lede
en Wichelen. De werken aan
het viaduct lopen stilaan op
zijn einde. Het einde van de
renovatie is voorzien voor
half mei.

RESTAURANT EENDRACHT

TAKE AWAY
PASEN
Vrijdag 2 april (17-20u)
Zandberg
Zaterdag 3 april (10-13u)
Pierre Cornelisstadion

ONTDEK ONZE HEERLIJKE
PAASMENU’S ÉN
À LA CARTE GERECHTEN
(vanaf € 15)
via www.eendracht-aalst.be
Bestellen mogelijk tot en met 31 maart

GRATIS
fles wijn/cava
per bestelling vanaf € 50
Onze Jeugd, de Ladies
en het Eerste elftal danken jullie
voor de steun in dit moeilijke jaar!

Dak ligt op zwembad
REGIO
Het nieuwe zwembadcomplex
van de stad heeft een officiële
openingsdatum gekregen. “Na
tal van tegenslagen kunnen we
nu met zekerheid de openingsdatum bekendmaken. Vanaf 4
oktober zal het zwembadcomplex haar deuren openen voor
clubs en scholen, het brede
publiek kan vanaf 29 oktober
een plons wagen in het gloednieuwe bad”, aldus Matthias
De Ridder (N-VA), schepen
van Sport. Naast het traditionele vijftigmeter-sportbad, biedt
fase 1 van het nieuwe zwembadcomplex een vijfentwintigmeterbad met beweegbare
bodem. Dit bad speelt in op
de noden van de sporter: van
jonge zwemmers die in alle rust
leren zwemmen tot duikers en
schoonspringers die kunnen
genieten van een diepe badkuip. Het vijfentwintigmeter bad
wordt voorzien van twee springplanken van 1 meter, twee van
3 meter en een springtoren
van 5 meter. Bijkomend wordt
er een ruimte met loopbanden en hometrainers ingericht
waar triathlonners indoor kunnen trainen. Het omvangrijke

aanbod en het aandeel extra
zwemwater van fase 1 zal de
gemiddelde sporter ongetwijfeld bekoren. De planning van
het nieuwe zwembadcomplex
is verschillende keren danig in
de war gebracht. Na onderzoek aan de zwembadsite werd

Na de overkapping van het 50
meter sportbad is nu ook het
dak van het 25 meter zwembad een feit. Dit wil zeggen: de
werken zijn niet langer weersafhankelijk. Hierdoor staat de
definitieve openingsdatum vandaag vast. “Stip 23 en/of 24

om te beginnen bodemvervuiling ontdekt. Er was onder
meer asbest, plastic, tapijten en
bouwafval te vinden. Gelijktijdig
met de ontdekking van deze
onzuiverheden (en de vertraging
die het weghalen hiervan met
zich meebracht) ging het land
in eerste lockdown. Dat zorgde
voor minder beschikbare werkkrachten en materialen. Daarna
was er nog een probleem met
het grondwater. Toch is er licht
aan het einde van de tunnel.

oktober alvast aan in je agenda,
en kom alvast een kijkje nemen
naar dit indrukwekkend zwembadcomplex tijdens deze opendeurdagen”, zegt Matthias De
Ridder (N-VA). “En wees gerust,
waar fase 1 vooral focust op
een degelijke infrastructuur voor
de sportieve zwemmer, zal fase
2 (opening 2022) vooral inspelen op de noden van vele jonge
gezinnen: een uitgebreid fungedeelte met glijbanen en peuterbadjes”.

Opnieuw geen
na-Tourcriterium
deze zomer
AALST
Voor het tweede jaar op rij gaat het
na-Tourcriterium in Aalst niet door.
De organisatie wacht de coronasituatie van het moment niet af en heeft
beslist om er nu al de stekker uit te trekken. Het na-tourcriterium wordt met de
klap verschoven naar 2022. Het laatste
criterium in Aalst dateert intussen al
van 2019. Toen won
Remco Evenepoel. De
huidige coronamaatregelen laten een massa-evenement in het
stadscentrum niet toe.
Deze zomer is de kans
groot dat de coronasituatie al verbeterd is,
maar met duizenden
op de Grote Mark t
sta an suppor teren,
dat zal er absoluut
nog niet inzitten. De organisatie neemt
daarom nu al de beslissing om het
event uit te stellen. Bovendien zouden
er ook minder toppers aan de start verschijnen, aangezien de renners na de
Ronde van Frankrijk meteen naar Tokyo
trekken voor de Olympische Spelen.
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Nieuw circulatieplan voorgesteld

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

AALST
In het stadsmagazine CHIPKA
staat een uitgebreid dossier
over het nieuwe circulatieplan.
Het is de bedoeling om het
centrum vlotter bereikbaar te
maken, voor alle weggebruikers. De binnenstad
moet aangenamer worden om te
wonen en de verkeersveiligheid moet
verhogen. Aalst
wil een bereikbare
stad zijn waar iedereen welkom is. Op
16 augustus 2021
voert de stad een
nieuw circulatieplan
in. Dat plan is ingrijpend. In heel wat
straten verander t
de richting en nog
meer straten worden omgedoopt tot fietsstraat.
“Bereikbaarheid, leefbaarheid
en veiligheid zijn de drie kernbegrippen in onze mobiliteitsaanpak. Dit plan heeft als doel
om eenieder die in onze stad

wil vertoeven om te bezoeken, te shoppen, te wonen, te
werken, te genieten,… op een
goeie manier welkom te heten.
De bewoner van onze stad
zal bovendien kunnen genieten van een beleefbaar open-

baar domein met een sterke
vergroening en aangename
rust- en speelplekken”, zegt
schepen van Mobiliteit JeanJacques De Gucht (Open VLD).
De auto blijft welkom, verzekert

het stadsbestuur. Doorgaand
verkeer wordt geleid via de
ring en wie de stad wil bereiken kan terecht in één van de
vele parkings. Meer éénrichtingsverkeer moet voor betere
verkeersstromen zorgen. ““Ik
kan iedereen meteen geruststellen.
We sluiten niemand
uit met dit nieuwe
circulatieplan. Als
c e ntr umstad w illen we zo bereikbaar mogelijk zijn,
zowel voor de
bewoners als voor
de bezoekers van
onze charmante
stad. In tegenstelling tot andere steden willen we het
gebruik van de auto
niet stigmatiseren.
Automobilisten blijven dus
zeker welkom, naast fietsers,
voetgangers en gebruikers
van het openbaar vervoer”,
aldus burgemeester Christoph
D’Haese (N-VA).

Mira De Bruyn

Commercieel afgevaardigde

0494/08.76.72
mira@goeiedag.be

PIETER JUNIUS
Grond- en afbraakwerken
Terrassen, opritten en parkings
Containerdienst • Afsluitingen
Plaatsen van tuinhuizen
Vellen en rooien van bomen
Teelaarde, compost en boomschors

Man loopt corona op
in OLV-ziekenhuis
door besmette kamergenoot
AALST
In het OLV-ziekenhuis in Aalst
is een bejaarde man vorige
week besmet geraak t met
corona. Hij liep het virus op
door een besmette kamergenoot, die pas na enkele uren

opgenomen via de spoedafdeling. Na enkele dagen krijgt
hij een nieuwe kamergenoot.
“Amper twee uur later wordt
die patiënt plots weggehaald
door verplegers, volledig ingepakt met beschermkledij. Hij

naar de Covid-afdeling werd
overgebracht. Dat zegt de
zoon van de patiënt, die een
procedure is opgestart bij de
ombudsdienst. Het ziekenhuis toont begrip, maar zegt
dat de maatregelen en protocollen correct werden opgevolgd. De 82-jarige man werd
midden maart, zonder corona,

blijkt positief te hebben getest
op corona”, zegt de zoon van
de man, die liever anoniem
wil blijven. De bejaarde man
moet in quarantaine, legt een
negatieve coronatest af en mag
naar huis. “Maar bij zijn tweede
test, blijkt hij positief.” Intussen
is ook de vrouw van de man
besmet. “Mijn ouders doen er

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

Plaats hier uw publiciteit voor €38
Mira De Bruyn

Commercieel afgevaardigde

0494/08.76.72
mira@goeiedag.be
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al een jaar alles aan om het
virus buiten te houden, maar
dan raken ze besmet op een
plaats waar je het allesbehalve verwacht. Dat is de grootste frustratie.” De man raakte
besmet omdat zijn kamergenoot pas na enkele uren werd
overgebracht naar de Covidafdeling. “Het is ongelofelijk
dat positief geteste patiënten
zomaar worden gemengd met
negatieve. Waarom wordt die
besmette patiënt naast mijn
vader gelegd als er nog geen
absolute zekerheid was over
het testresultaat?”, vraagt de
zoon van de bejaarde man
zich af. “Van het personeel
kreeg mijn vader te horen dat
zoiets wel vaker gebeurt.” In
een reactie toont het ziekenhuis begrip voor de familie, er
wordt een gesprek met de arts
via de ombudsdienst aanbevolen. Dat gaat de familie ook
doen. “We willen vooral de
onveilige situatie aankaarten,
zodat zoiets in de toekomst
kan vermeden worden.” Met
de man gaat het voorlopig
gelukkig relatief goed, ondanks
zijn besmetting.

Meer dan
35 jaar
ervaring

Soep
Hoofdschotel
Dessert

DAGMENU - April

€7,50

Warme
maaltijden
aan huis
geleverd

GASTROMENU - April
don

Soep
Hoofdschotel
Dessert

€9.30

1/apr

don

Wortelsoep

Witte en zwarte pensen, rode kolen, aardappelen

1/apr

Wortelsoep

Stoofvlees Bourginon met wortelpuree

2/apr

vrij

Groentensoep

Fishsticks, champignonsaus, puree

2/apr vrij

Groentensoep

Scampi’s op wijze van de chef

3/apr

zat

Champignonsoep

Kipburger, spinazie, aardappelen

4/apr

zon

Cressonsoep

Kalkoenfilet, broccolimix, rode wijnsaus, aardappelen

3/apr

zat

Champignonsoep

5/apr

maa

Koude schotel

Vleessalade en hespenworst

4/apr

zon

Cressonsoep

Varkenshaasje, rode wijnsaus, spruitjes, aardappelen

Koude schotel

Rosbief

met gemengde groentepuree

5/apr maa

Piepkuiken met appelmoes en aardappelen

6/apr

din

Seldersoep

Kalkoenschnitzel met bloemkolen, aardappelen

6/apr

din

Seldersoep

Ardeens gebraad met jonge wortelen, aardappelen

7/apr

woe

Bloemkolensoep

Macaroni met hesp en kaassaus

7/apr

woe

Bloemkolensoep

Hutsepot met spiering

8/apr

don

Tomatensoep

Hamburger met witte en groene kool, aardappelen

8/apr

don

Tomatensoep

Ossetong in Madeirasaus en aardappelen

9/apr

vrij

Preisoep

Hokifilet met dillesausje, knolselderpuree

9/apr

vrij

Preisoep

Zalmfilet met dillesausje, knolselderpuree

10/apr zat

Kippesoep

Braadworst met andijvie, aardappelen

10/apr zat

Kippesoep

Kipfilet met blackwellsaus, wokmix, aardappelen

11/apr zon

Kervelsoep

Varkensgebraad met dragonsausje,

11/apr zon

Kervelsoep

Coq au vin met gebakken aardappeltjes

12/apr maa

Pompoensoep

Wienerschnitzel met ratatouillegroenten, aardappelen

13/apr din

Peterseliesoep

Beenhesp met mosterdsausje,

worteltjes, aardappelen
12/apr maa

Pompoensoep

Balletjes in tomatensaus, preistamppot

13/apr din

Peterseliesoep

Kippenbil met appelmoes, aardappelen

14/apr woe

Ajuinsoep

Rundsbrochette met erwtjes, aardappelen

14/apr woe

Ajuinsoep

Hespenrolletjes met witloof en kaassaus, puree

15/apr don

Erwtensoep

Varkenswangetjes met appelmoes, aardappelen

15/apr don

Erwtensoep

Ardeense burger, wortelen en erwten, aardappelen

16/apr vrij

Tom.-groentensoep

Tongrolletjes met groentensausje, puree

16/apr vrij

Tom.-groentensoep

Wijtingfilet met groentensausje, puree

17/apr zat

Broccolisoep

Stoofpotje van konijn, aardappelen

17/apr zat

Broccolisoep

Boomstammetje met perziken, aardappelen

18/apr zon

Witloofsoep

Parelhoensuprême, zachte pepersaus,

18/apr zon

Witloofsoep

Steak, schorseneren, zachte pepersaus, aardappelen

19/apr maa

Aspergesoep

Stoofvlees met broccolipuree

19/apr maa

Aspergesoep

Gentse waterzooi met aardappelen

20/apr din

Courgettesoep

Cordon bleu, bloemkoloen, aardappelen

20/apr din

Courgettesoep

Brochette van varkenshaasje,

21/apr woe

Seldersoep

Tong in Madeirasaus, aardappelen

21/apr woe

Seldersoep

Kalkoenfilet, jonge wortelen en erwten, aardappelen

22/apr don

Wortelsoep

Spaghetti met bolognaisesaus

22/apr don

Wortelsoep

Gemarineerd gebraad, bloemkolen, aardappelen

23/apr vrij

Tomatensoep

Alaska Pollakhaasje met kreeftensausje, spinaziepuree

23/apr vrij

Tomatensoep

Kabeljauwhaasje met kreeftensausje, spinaziepuree

24/apr zat

Waterkerssoep

Vleesbrood met krieken, aardappelen

24/apr zat

Waterkerssoep

Konijnenbil op grootmoeders wijze, aardappelen

25/apr zon

Kippesoep

Kippavé met courgettes, mosterdsausje, aardappelen

25/apr zon

Kippesoep

Steak met mosterdsausje,

26/apr maa

Preisoep

Vol au vent, gemengde groentenpuree

27/apr din

Ajuinsoep

Varkensgebraad, sperzieboontjes in roomsausje,

26/apr maa

Preisoep

Kippenreepjes met currysausje, rijst met groentjes

27/apr din

Ajuinsoep

Kalkoenbrochette, schorseneren, aardappelen

28/apr woe

Knolseldersoep

Orloffsgebraad met broccolipuree

aardappelen

groene kool met spekjes, aardappelen

appel met veenbessen, aardappelen

boterboontjes, aardappelen

gebakken witloof, aardappelen

28/apr woe

Knolseldersoep

Kippenbil met appelmoes, aardappelen

29/apr don

Kervelsoep

Kalkoenrollade met bladspinazie, aardappelen

29/apr don

Kervelsoep

Italiaanse schotel

30/apr vrij

Tom.-groentesoep

Tongrolletjes met zalm,

30/apr vrij

Tom. -groentesoep

Visplankje met Oostendse vissaus, preistamppot

Oostendse vissaus, preistamppot

VAN MAANDAG TOT VRIJDAG KAN U OOK WIT OF BRUIN BROOD BESTELLEN.
Gelieve te bellen tijdens de kantooruren, van maandag tot vrijdag,
van 8u30 tot 16u. Soep en dessert zijn steeds inbegrepen in de prijs.
U heeft ook steeds de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatief
menu (kip/vis). Andere groenten zijn ook steeds verkrijgbaar
op aanvraag, net als aardappelen of puree.
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Verplegers
koppels samen laten inenten
die zich ook niet mogen laten als jullie beiden een uitnodiging
AALST
en agenten
I n h e t v a c c i n a t i e c e n t r u m vaccineren. Hij of zij kan wel hebben ontvangen. Dan kunhebben zich al heel meegaan met de partner naar nen jullie de afspraken online
bespuwd in ASZ: Denderdal
wat oudere mensen zich laten het vaccinatiecentrum, maar of via het call center op elkaar
inenten. Daarbij duikt vaak de zal dus zelf geen prikje krijgen. afstemmen. Er zijn momenteel
“Mensen in de
vraag op of ze dit samen met “Ondanks eerdere berichten onvoldoende vaccins beschikhun partner kunnen doen. Dat op sommige uitnodigingen baar om de partners van genovuurlinie
gaat enkel op één voorwaarde. kan je je in Vaccinatiecentrum digden mee te vaccineren”,
de partner nog geen uitno- Denderdal Aalst enkel samen verduidelijkt het vaccinatiecenverdienen betere Als
diging heeft gekregen, dan zal met je partner laten vaccineren trum.
bescherming”
AALST
In Aalst werd er werk gemaakt van
een snellere vaccinatie voor politieagenten. Aanleiding is een spuwincident in het ASZ. In de nacht van
maandag op dinsdag worden zorgverleners bespuwd door een patiënt
in het ASZ. Politie komt ter plaatse en
ook zij krijgen de volle lading. Een ernstig incident dat nog maar eens het
belang van een snelle vaccinatie aantoont. “Van de 450 agenten die binnen
de eerstelijnszone coronagerelateerde
politionele interventies uitvoeren zijn
er op dit ogenblik 28 gevaccineerd.
Meer dan 20 beroepsambulanciers
hebben nog steeds geen prik gekregen. Onaanvaardbaar is dit. Mensen
die zich zo inzetten verdienen betere
en snellere bescherming”, klonk het bij
burgemeester Christoph D’Haese. In
de Veiligheidscel werd beslist om extra
vaccins te voorzien voor de hulpdiensten. “Elke dag worden er 40 dosissen voorzien voor deze mensen, zodat
over goed twee weken elke persoon
in zo’n ’contactberoep’ tenminste is
gevaccineerd.” Ondertussen is het
merendeel van het Aalsterse politiekorps een eerste keer ingeënt. Ook de
agenten van de partners uit de eerstelijnszone, politiezone Erpe-Mere/Lede
en Haaltert/Denderleeuw, kregen een
eerste prik.
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Eerste negentigplussers
gevaccineerd in Denderdal
AALST
In het stadsmagazine CHIPKA
staat een uitgebreid dossier
over het nieuwe circulatieplan.
Het is de bedoeling om het
centrum vlotter bereikbaar te
maken, voor alle weggebruikers. De binnenstad moet

plan is ingrijpend. In heel wat
straten verandert de richting
en nog meer straten worden
omgedoopt tot fietsstraat.
“Bereikbaarheid, leefbaarheid
en veiligheid zijn de drie kernbegrippen in onze mobiliteitsaanpak. Dit plan heeft als doel

aangenamer worden om te
wonen en de verkeersveiligheid moet verhogen. Aalst wil
een bereikbare stad zijn waar
iedereen welkom is. Op 16
augustus 2021 voert de stad
een nieuw circulatieplan in. Dat

om eenieder die in onze stad
wil vertoeven om te bezoeken, te shoppen, te wonen, te
werken, te genieten,… op een
goeie manier welkom te heten.
De bewoner van onze stad
zal bovendien kunnen genie-

ten van een beleefbaar openbaar domein met een sterke
vergroening en aangename
rust- en speelplekken”, zegt
schepen van Mobiliteit JeanJacques De Gucht (Open VLD).
De auto blijft welkom, verzekert
het stadsbestuur. Doorgaand
verkeer wordt geleid via de
ring en wie de stad wil bereiken kan terecht in één van de
vele parkings. Meer éénrichtingsverkeer moet voor betere
verkeersstromen zorgen. ““Ik
kan iedereen meteen geruststellen. We sluiten niemand uit
met dit nieuwe circulatieplan.
Als centrumstad willen we zo
bereikbaar mogelijk zijn, zowel
voor de bewoners als voor de
bezoekers van onze charmante
stad. In tegenstelling tot andere
steden willen we het gebruik
van de auto niet stigmatiseren. Automobilisten blijven dus
zeker welkom, naast fietsers,
voetgangers en gebruikers
van het openbaar vervoer”,
aldus burgemeester Christoph
D’Haese (N-VA).

CD&V vraagt uitbreiding
accommodatie voor skaters

RUIM - & ONTSTOPPINGSDIENST
B
V

DE
VLEMINCK JAN
Philippe - Danny

AALST
Gemeenteraadslid Filip Van
De Winkel wil dat de stad
werk maakt van een uitbreiding van de accommodatie
voor skaters. Nu kunnen jongeren terecht in het skatepark
in Osbroek, maar die plek
is volgens Van De Winkel te
klein geworden. De CD&Ver pleit ervoor om meer in te
zetten op recreatie -en sportruimte voor de A alsterse
jeugd. Concreet haalt hij het
skatepark in Osbroek aan,
dat is volgens hem te klein.
Jongeren skaten ook wel
vaak op het Werfplein, maar
er moet toch een oplossing
komen voor het tekort aan
ruimte, zegt hij. “Het skate
ramp complex aan het park
blijkt echt te klein voor de aanwezige skatersgroep. Ik ging
me persoonlijk gaan vergewissen van de penibele toestand
waarin daar moet gespor t
worden. Enkele geëngageerde
jongens maakten mij veel wijzer omtrent de problematiek.
Er is al overleg geweest met
de stad. Zo vertelde een jon-

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

geman mij dat hij een ontwerp
had ingediend bij de dienst
jeugd om een apart terrein
voor de jongsten te creëren,
net naast de bestaande piste.

tijdens het Betongfestival.
Uitbreiding van het skatepark
richting Parklaan zou stuiten
op enkele in de weg staande
bomen, wat nu? Filip Van De

Het ontwerp werd afgeketst
omwille van het feit dat op
de voorgestelde plek – tussen het skatecomplex en het
aangrenzende stadspark een vermoede nooduitgang
en EHBO-post moet staan

Winkel trekt met die vraag
naar de gemeenteraad. Hij
vraagt aan schepen van Sport
Matthias De Ridder (N-VA) om
werk te maken van een nieuwe indoorpiste en hoopt dat
er ruimte komt in Osbroek.

Vastgoedkantoor IMMO-TEAM BVBA
Affligemsestraat 443
1770 Liedekerke

GRATIS
WAARDEBEPALING!

info@immoteam.be
www.immoteam.be
MEER reclame
en MEER
professionele
service
voor uw

2%
2,42% incl. BTW

VACATURE

0478/059 069

TE HUUR: TERNAT
NI

DENDERLEEUW

W
EU

NI

AFFLIGEM

LENNIK

RESIDENTIE TIELEMANS

W
EU

Joseph Van den Bosschestraat 53
- Nabij het centrum, dicht bij openbaar vervoer, kinderopvang en lokale
handelszaken en openbare diensten
biedt dit project plaats aan 8 kwalitatieve woonentiteiten die allemaal
60%
voorzien zijn van 2 slaapkamers.
VERKOCHT
De bruto oppervlaktes variëren van
88 tot 96 m² (exclusief terrassen).
De terrassen zijn zuid-gericht. Alle appartementen zijn uitgerust met zonnepanelen en
vloerverwarming. Zij voldoen allemaal aan het BEN-label (max. E-peil 30). De gelijkvloerse verdieping is opgedeeld in twee ruimtes van bruto 130 m² en 184 m². Deze worden
casco verkocht. Bij elk appartement dient er minstens één parkeerplaats en één berging
aangekocht te worden. U koopt een volledig afgewerkt appartement dat kan ingericht
worden, volledig naar uw wens en smaak. U kiest uit een ruim assortiment vloeren, deuren,
keukens en sanitaire toestellen. Verkoop op plan onder bescherming van WET BREYNE.

NI

Rodestraat 6 - BEN-appartement,
2 slaapkamers, Zuid-gericht terras,
vloerverwarming, zonnepanelen en
warmtepomp. Garagebox voor 2
wagens. E-peil 30

Zandplaatstraat 39 - 2-gevelwoning
met kleine tuin, dichtbij alle voorzieningen. 4 slaapkamers. Zonnepanelen. Gvr, Gvv, Wg, Mogelijks
overstromingsgevoelig
gebied,
EPC = 357

Driesstraat 87 b1 - Handelspand voor
beoefening van vrij beroep. Vitrine, keuken, wc en 2 achterliggende ruimtes.
Tuin, terras en dubbele garage. Kan
eventueel aangekocht worden met bovenliggende duplex appartement.

€ 975

OPTIE

€ 189.000

NINOVE

NINOVE

AFFLIGEM

N

W
EU

Appartementen
Aantal slpks

UW
IE

Bew. Opp.
Terras (Z-ger.)
Prijs (excl. kosten)
Appartementen

Vastgoedkantoor
Immo-Team zoekt
nieuwe collega’s voor
VERKOOP - VERHUUR
Meer info via www.immoteam.be of
stuur uw cv naar info@immoteam.be

Aantal slpks

Centrumlaan 67 bus 4 - Zonnig 2-slaapkamer appartement boven het winkelcentrum Ninia. Ruime woonkamer.
Terras voor en achteraan. Lift aanwezig.
Autostaanplaats te koop aan 20000€.
EPC= 104 Wg, Gmo, Gvkr, Gdv

Pamelstraat 285 - Op te frissen
2-gevelwoning met tuin op wandelafstand van station. Woonkamer,
keuken, badkamer, berging, 2 slpks, zolder en kelder. EPC = 534.
Wg, Gvr, Gmo, Gdv

Driestraat 87 bus2 - Instapklaar
duplex-appartement. Woonkamer
met open keuken en aansluitende
berging, 2 slaapkamers, dressing
en badkamer. EPC= 162 Wg, Gmo,
Gvr, Gdv

€ 319.000

OPTIE

€ 230.000

T E KO OP

TE HUUR

PROJEC TEN

Bew. Opp.
Terras (Z-ger.)
Prijs (excl. kosten)
Kantoor/diensten
Opp.
Prijs (excl. kosten)

App 1.1

App 1.2

App 1.3

2

2

2

App 1.4
2

95,3 m²

90 m²

90 m²

88 m²

8,6 m²

7 m²

7 m²

5 m²

VERKOCHT

€ 279.000

€ 279.000

VERKOCHT

App. 2.1

App. 2.2

App. 2.3

App. 2.4

2

2

2

2

95,3 m²

90 m²

90 m²

88 m²

8,6 m²

7 m²

7 m²

5 m²

VERKOCHT

€ 284.000

€ 284.000

VERKOCHT

K1

K2

184 m²

130 m²

VERKOCHT

VERKOCHT

BUITENL AND
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BRU
Uw binnenhuisdecorateur

SPONSOR van
KVK NINOVE
Bezoek onze website

www.brunic.be

De voordeligste decoratiezaa

ACTIE

4+1

GRATIS
GORDIJNEN
OF
DRAPERIEËN

VLOER
BEKLEDING

BEHANG

4m

4m²

4 rollen

+ 1m
GRATIS

+ 1m2
GRATIS

+ 1ROL
GRATIS

VINYLVLOERBEKLEDING • SLAAPCOMFORT • VERVEN •
VASTTAPIJT • IJZERWAREN • LIJMEN • DRAPERIEËN EN
GORDIJNEN • MODERNE EN KLASSIEKE TAPIJTEN +
OOSTERSE TAPIJTEN • BEHANGPAPIER + VLIES •
VERLICHTING • ZONNEWERING
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www
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UNIC

ak van België

BRUNO INTERIEUR CENTER

Decoratie

GROTE VOORRAAD EFFEN STOFFEN - STOFFENSPECIAALZAAK
100% polyester
wasbaar 30°

1399/m

€8

UW GORDIJNEN
VAKKUNDIG
GEMAAKT IN

EIGEN
ATELIER

99*
/m

ACTIEPRIJS

* Alleen op voorraad

BESTEL NU ONLINE

BRUNIC.SHOP

RAAMDECORATIE

MEER OP WWW.BRUNIC.BE
GEWEVEN HOUT

DUO ROLGORDIJN

ROLGORDIJNEN
Vakundige
opmeting &
plaatsing van ons
BRUNIC team
ENORME KEUZE

Vakundige
opmeting &
plaatsing van ons
BRUNIC team
ENORME KEUZE

-20%
Brunic duorolgordijnen bieden een ruime keuze aan uni- en
structuurstoffen in diverse kleurstellingen. Het heeft het transparante karakter van vitrages maar dan met een strak visueel effect.
De duorolgordijnen worden geleverd met een ronde casette en
montageprofiel. De systemen zijn leverbaar in diverse kleuren.
Duorolgordijnen zijn voor iedere rechte raamsituatie toepasbaar.

w.brunic.be

-20%
Brunic geweven hout blinds brengen het “nature” gevoel in uw
interieur. Verkrijgbaar in verschillende soorten houtstructuren
en vele kleuren.

Ninove (3.000m ) • Ring 19
2

Tel. 054/ 33 73 52 • Fax 054/ 300 658

MEGA-DECORATIE BRUNIC
www.brunic.be

-20%
Brunic rolgordijnen omvatten een groot assortiment aan transparante, lichtdoorlatende en verduisterende doeken, evenals
vlamvertragende kwaliteiten. De rolgordijnen zijn te verkrijgen
in verschillende modellen. Naast Eco-stoffen ook keuze uit
screen-kwaliteiten en Washi. Toepasbaar voor rechte ramen,
dakramen en draaikiepramen.

OPENINGSUREN
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag
Doorlopend open van 9u00 tot 18u00
Zondag gesloten
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BRU
Uw binnenhuisdecorateur

SPONSOR van
KVK NINOVE
Bezoek onze website

De voordeligste decoratiezaa

www.brunic.be

KLASSIEKE TAPIJTEN
TAPIJT RAVENNA

€ 230 00
AKTIEPRIJS

1.60m x 2.30m

100% fijn exellan pp heatset
Poolhoogte 11mm - 1.000.000 punten/m2
2950g/m2 totaal gewicht

0,67m x 1,40m
0,67m x 2,30m
0,80m x 1,50m
1,33m x 1,95m
1,60m x 2,30m
2,00m x 2,90m
2,40m x 3,00m
2,40m x 3,40m
3,00m x 3,90m

€ 79,99
€ 169
€ 129
€ 219
€ 299
€ 486
€ 599
€ 660
€ 999

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

€
€
€
€
€
€
€
€
€

63,99
139
111
169
239
369
459
528
759

Nieuwe lente collectie
RUBBER TRAANPLAAT

GRAS TAPIJT

Rolbreedte 1,50m
Antislip
Voor terassen, Toonzaal,
Horeca (achter de toog)
of in de auto (koffer, ...)

€ 4999

Namaakgras met
geperforeerde
onderlaag
Voor binnen en
buiten
Rolbreedte 2m

€ 3899

/m2

/m

2

ACTIEPRIJS

TAPIJT TEGEL
BOUCLE TAPIJT
Gemakkelijk
zelf te plaatsen
8 verschilende kleuren
Anti statisch
Voor vloerverwarming
50cm x 50cm

€ 699
/m2

€ 499

€ 599

/tegel

/m2

ACTIEPRIJS

KINDER VINYL
Gemakkelijk in onderhoud
Rolbreedte 2m
Dikte : 2,5
Slijtlaag : 0,25
1360gr/m2

€ 28

€ 17

99

/m2

ACTIEPRIJS

ZELFKLEVENDE VINYLLATTEN

TAPIJTEN BINNEN/BUITEN
1,20m x 1,70m

€ 89
1,40m x 2m

/m

2

€ 24

€ 99

99
/m

2

€ 19

/tegel

ACTIEPRIJS

15,20cm & 91,40cm
2mm dikte
Slijtlaag 0,20mm

77

€ 399

99
/m2

ACTIEPRIJS

€ 79

€ 129

€ 89

€ 199

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

1,60m x 2,30m

2m x 2,90m

€ 116
ACTIEPRIJS

€ 179
ACTIEPRIJS

RAVALLI
Waterdoorlatend
Decoratief op uw terras
Aangenaam aanvoelen

VINYLVLOERBEKLEDING • SLAAPCOMFORT • VERVEN •
VASTTAPIJT • IJZERWAREN • LIJMEN • DRAPERIEËN EN
GORDIJNEN • MODERNE EN KLASSIEKE TAPIJTEN +
OOSTERSE TAPIJTEN • BEHANGPAPIER + VLIES •
VERLICHTING • ZONNEWERING

www

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens - Ring 19 Ninove. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. Geldig van 17/03/21 t/m 10/04/21. (Foto’s zijn niet bindend)
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UNIC coratie

BRUNO INTERIEUR CENTER
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LOPER ANTI-SLIP
90% PVC - 10% Polyester
Anti Slip Backing
Breedte 65cm
Wasbaar 30°
Voor keuken,
badkamer,
gang, ...

€ 999

€ 3995

€ 899

€ 4395

/m

ACTIEPRIJS

ENORME
KEUZ E

TRAPLADDER

WC PAPIER
WC-PAPIER 48 rollen
(12x4 rollen)
Twee lagen

3 steps

ACTIEPRIJS

€ 2499

4 steps

ACTIEPRIJS

/48 rollen

€ 4995

€ 999

5 steps

ACTIEPRIJS

/48 rollen

Aluminium
Tot 150kg
Professional
Home

VAST TAPIJT INDICA
Rolbreedte 4m
14 verschillende
kleuren
Pool: 11,40 mm
2110 gr/m2
Frize
Brandvertragend

MA AT WE RK
WORDT
AFGE BOOR
D

SUPER
PROMO

ACTIEPRIJS

RODE TAPIJT LOPER
NAADVIL
2m breedte

-50%

€ 2999

VERLICHTING

SPECIA AL
VOOR DE
FE ES TDAG
EN

€ 11983

€ 418

/m2

H 1300
Ø 380
3x60W

/m2

€ 2499

€ 9586

€ 299

/m2

/m2

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

BEHANG
VLIESBEHANG
4 verschillende
kleuren
10,05m x 0,53m

€ 1500
/rol

ACTIEPRIJS

w.brunic.be

LEVIS VERF
€ 2739

€ 1369

€ 6340

€ 3170

/1L

/2.5L

/1L

ACTIEPRIJS

AMBIANCE MUR
11m2 per liter
zeer goed afwasbaar

-50%

/2.5L

ACTIEPRIJS

65
€ 11730 € 58 /5L
/5L

H 1500
Ø 460
1x60W

NIEUWE
COLLECTIE
2021/2 022

€ 13983

ACTIEPRIJS

HET
VOLLE DIGE
GAMMA
LEVI S
IN STOCK

Ninove (3.000m ) • Ring 19
2

Tel. 054/ 33 73 52 • Fax 054/ 300 658

MEGA-DECORATIE BRUNIC
www.brunic.be

VERLICHTING

NIEUWE
COLLECTIE
2021/2 022

€ 11186
ACTIEPRIJS

OPENINGSUREN
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag
Doorlopend open van 9u00 tot 18u00
Zondag gesloten
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Kort
nieuws
DIGITAAL CAFÉ VOOR
MANTELVERZORGERS

Door de coronacrisis zijn mantelzorgers
nog belangrijker geworden. Want zij zijn
vaak de enige contacten van iemand die
de verzorging nodig heeft. Om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken, organiseert de stad daarom een digitaal café. Mantelzorgcafé De Palto gaat
de digitale toer op. Het mantelzorgcafé
opende haar deuren in oktober 2018 en
is gegroeid vanuit een samenwerking tussen Stad Aalst en de lokale dienstencentra. Maar mantelzorgers kunnen elkaar
nu niet meer ontmoeten door de coronacrisis. De ontmoetingsmomenten in de
lokale dienstencentra kunnen niet doorgaan. Daarom lanceert de stad een digitaal café. Geïnteresseerde mantelzorgers
kunnen voor meer informatie terecht bij
het buurthuis LDC De Maretak.

“LEG IN AALST EEN
REGENBOOG-ZEBRAPAD”

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Beveren waarbij een homoseksuele man vermoord werd, herhaalt
John Hendryckx van Vooruit het pleidooi
voor de aanleg van een regenboogzebrapad. “Door het voorzien van een
permanent zebrapad in de regenboogkleuren kan de stad haar bekommernis,
solidariteit en steun uitdrukken voor gelijke
rechten. Want, ook vandaag is er nog
steeds nood aan de oproep voor verdraagzaamheid en acceptatie van holebi
en transgender mensen. Nog veel te vaak
horen we verhalen van personen die uit
het ouderlijk huis worden verstoten of op
straat niet kunnen of durven hun geliefden
vasthouden” legt John uit. “De publieke
ruimte is er voor iedereen. Waar je moet
kunnen zijn wie je bent. Waar je mag houden van wie je wil. Rechten hebben staat
helaas niet gelijk aan maatschappelijke
aanvaarding. Homohaat en -geweld zal
en mag ons niet terug in de kast en ons
kot duwen. We geloven dat de stad hierin
een belangrijke partner kan zijn” zegt collega Sam Van de Putte. “Sensibiliserende
en symbolische acties zijn waardevol en
belangrijk. Door het voorzien van een
regenboogzebrapad zorgt de stad voor
een permanent symbool waarmee we
zeggen dat er in Aalst geen plaats is
voor discriminatie, elke dag van het jaar”
besluit Hendryckx.
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Iedereen Rubens in Sint-Martinuskerk
AALST
Na een onderbreking door
de strengere coronamaatregelen is op de zolder van de
Sint-Mar tinuskerk opnieuw
Iedereen Rubens geopend.

niet onder stoelen of banken
dat de expo het beste was
wat hij in 2020 had gezien.
De Standaard gunde de expo
een recensie met een mooie
score van vier op vijf sterren.

Eind 2020 ging Iede re e n
Rubens al even publiek. In
een maand tijd lokte de expo
meer dan 1.200 bezoekers.
Joost Bourlon (kunstliefhebber
en bezieler het Kunstuur) stak

De tweede covidgolf sloot
de deuren vroeger dan verwacht, maar vanaf 17 maart
is de verborgen zolder van
de kerk opnieuw te ontdekken. Iedereen Rubens brengt

het indrukwekkende altaarschilde r ij ‘De Pe stlijde rs’
van Rubens tot leven: Via
een wenteltrap klim je naar
de majestueuze zolder van
de kerk, waar Rubens je via
levensgrote projecties meeneemt naar zijn schildersatelier. Daar aangekomen
dompelt de grootmeester je
onder in zijn creatieproces
en zet hij je aan het werk:
hoog boven de gewelven
van de kerk kan je digitaal je
eigen meesterwerk creëren.
Iedereen Rubens is geschikt
voor cultuurfans vanaf zes jaar
die niet op zoek zijn naar de
klassieke expo-ervaring. De
mix van actie (trappen beklimmen), een verantwoorde dosis
schermtijd en een stevige
maar subtiele portie cultuureducatie zorgt ervoor dat ook
je nageslacht zich niet verveelt. Tickets zijn verkrijgbaar
op www.iedereenrubens.be

JA IK WIL! Vaccinatiecampagne
AALST
JA IK WIL! Met deze campagne pakken Aalst,
De nde rle euw, Erpe -Me re,
Haaltert en Lede uit om hun
inwoners te overtuigen zich te
laten vaccineren. Een indrukwekkend team van
b e ke n d e ko p p e n
zetten zich, samen
met de 5 burgemeesters uit de
regio, in als ambassadeur om mensen
te motiveren om zich
te laten vaccineren
tegen COVID-19. JA
IK WIL is het antwoord op de vraag
“Wil jij je laten vaccineren?”. 13 bekende
koppen in de regio
schreeuwen het
alvast vrolijk uit. Ook
de burgemeesters
geve n het goede
voorbeeld. Acteurs
Ly nn Va n Roye n,
Andy Peelman,
Anton Cogen, maar
ook schlager zang e r C h r i s to f f e n
w i e l re n n e r O l i ve r
Naesen geven het
goede voorbeeld. De JA IK
WIL campagne wordt afgetrapt met een filmpje waarin
de ambassadeurs hun reden
geven om zich te laten vaccineren. “Omdat ik opnieuw
een familieweekend wil

o r g a n i s e r e n”, “ O m d a t i k
mijn vrienden eens goed
w i l v a s t p a k ke n e n e e n s
goed gaan eten”, “Omdat
ik samen met jullie naar de
koers wil gaan kijken”… Dat
zijn de redenen van onder

andere Steven Van Gucht,
Lynn Van Royen en Lucien
Van Impe. Ook Christoff en
zus Lindsay De Bolle, Andy
Peelman, Ignace Demeyer,
Ella Michiels, Leonard Santos,
Anton Cogen, Oliver Naesen,

Julie De Nul en Yvan De
Boitselier delen wat hun klein
gelukske na hun vaccinatie zal
zijn. Overal zullen deze mensen in het straatbeeld opduiken. Aan Vaccinatiecentrum
Denderdal Aalst komt er ook
een selfiewall. Zo
kun je helemaal
coronaproof op
de foto met jouw
favoriete bekende Vlaming.
“Post je foto’s
met #jaikwil. Je
kunt zelf ook de
positieve JA IK
WIL boodschap
uitdragen door
d e JA IK WIL
profielkader toe
te voegen aan
j e F a c e b o o kprofielfoto”, klinkt
het. Op 31 maart
en 1 april krijgt
iedere inwoner van A alst,
D e n d e r l e e u w,
Erpe-Mere,
Haaltert en
Lede de bekende Vlamingen
ook echt in
huis. Ze sieren namelijk de
cover van de informatiebrochure over het vaccinatiecentrum, die dan huis-aanhuis bedeeld wordt. Daarin
vind je alle info over het
vaccinatieproces.

NUMMER 1

www.immomarc.be
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JAAR
BESTAAN

IN UW STREEK

Online: immoweb.be • vlan.be • hebbe s.be • zimmo.be • re alo.be
GR ATIS RUIME PA RKING

Bij ons een betaalbare commissie

wij verkopen ook uw woning
wij zorgen voor de nodige attesten

SPECIALE VOORWAARDEN 45 JARIG BESTAAN
NINOVE

MEERBEKE

Centrumlaan , op een unieke locatie, boven het NINIA SHOPPING CENTER,
mooi ingerichte ruim appartement ( 2e verd) 116 m²- Met RUIME ondergrondse GARAGE - alle comfort – gang /toilet/ ruime liv/ afz. kkn met eethoek/
berging/ ing. badk (bad en douche) 2 ruime slpks – cv aardgas – ruim terras
vooraan living en terras achteraan aan slpk. Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv Epc 92
kWh/m² Uc 20150612. Mogel. bijkopen garage. € 319.000

NINOVE

Tel. 0495 54 65 50

NINOVE

ROOSDAAL-PAMEL

MEERBEKE

Prachtige NIEUWBOUWWONING met garage,
3 slpks, 2 dressings, alle comfort zich bevindende in een uiterst rustige en landelijke
omgeving € 419000Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv
Epc 143 kWh/m²

Een TIJDLOZE ARCHITECTUUR -bouwj 1982 - prachtige VRIJSTAANDE MODERNE BUNGALOW – alle
comfort – mooie siertuin met vijvertjes – 2 terrassenruime liv – keuk – badk – 3 volwaardige slpks – cv
aardgas - garage 2 auto’s – rustige residentiële buurt
- Epc 519 kWh/m² Uc 2382709 € 415.000

landelijk, rustig en met achteraan zicht op groene zone, paarden, ….
OPEN BEBOUWING met garage, grote tuin - +/- 16 are, bwj 1985. Het
centrum bevindt zich op 1,5 km. Inkom – toilet – open trap in open living
(eetkamer/salon 70 m²) – ruime inger. massief eiken kkn- kelders – 3
slpks waarvan 1 op gelijkvl., – ruime badkamer – overkapping terras
1ste verd. , vloerverwarming, grote voortuin € 410.000

nabij dorp gelegen HALF OPEN BEBOUWING –
TUIN -GARAGE. Inkom met trap – toilet - living
met open inger. kkn- berging – ruim zuiders
gericht terras en tuin – bovenverdieping : nachthal – ing. badk en 4 slpks – cv aardgas – Elektr
CONFORM

Brusselsestwg : te renoveren HALF OPEN
BEBOUWING met garage voor 2 auto’s. Voorplaats – woonplaats – ing. keuken – ruime
berging – koer – boven : badk - 2 slpks

APPELTERRE-EICHEM

MEERBEKE

NINOVE

DENDERHOUTEM

NINOVE

Nabij station, scholen en winkelcentrum
zelf goed gelegen recent appartement met 2
slpks – alle comfort – zuiders gericht terras.
Mogelijkheid tot bijkopen van een garage.
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv Epb 100,93 kWh/m²
Epeil E 78.
€ 224.000

Ruim, nabij station gelegen woonhuis met ruime garage en koer- 3 slpks + 2 mog. – interieur
te renoveren- aardgasverwarming – NIEUW
DAK, met isolatie 18cm – Vg-Wg-Gmo-GvkrGvv Epc 530 Uc 2278653

In een kindvriendelijke buurt rustig en zeer
goed gelegen INSTAPKLARE VERNIEUWDE
DRIEGEVELWONING met GARAGE – TUIN – 4
slpks – alle comfort – cv aardgas - alu ramen
hoogrendementsbegl.

VERZORGDE BELETAGE met garage, tuin. Alle comfort, zeer
gunstige ligging, vlotte bereikbaarheid, nabij alle nodige faciliteiten. Gelijkvl. Ruime inkomhal met trap – garage- bergingen/
atelier- tuin – eerste verd: salon/living – ing. kkn- ruim overdekt
terras –2e verd. nachthal- badk- 3 slpks. 198 m² bewoonbare
oppervl. Epc 567 kWh/m² Uc 2308282

Verzorgde INSTAPKLARE EENGEZINSWONING met
garage en GROTE TUIN – 8a 28ca.Lichtrijke living –
ing. kkn- chauffagepl -2 badkamers-ruime kelder-terras, tuin en ruime buitenberging- 4 slpks + 3 mogelijk
NWE RAMEN PVC HOOGRENDEMENTSGL – NWE
HOOGRENDEMENTSKETEL

In het centrum, nabij stadspark, winkels, scholen, openbaar vervoer goed gelegen ruime
vernieuwde EENGEZINSWONING met tuin – cv
mazout – elektriciteit CONFORM- alle comfort –
5 SLPKS. Epc 226 kWh/m² Uc 2187844 label C
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv
€ 275.000

APPELTERRE-EICHEM

NINOVE

DENDERHOUTEM

MEERBEKE

NINOVE
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HT EER
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VERK
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VERK

E
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Breeweg – grotendeels vernieuwd woonhuis
met grote tuin – alle comfort – 3 slpks – nieuwe CV aardgas – ELEKTRICITEIT CONFORM

HT
RKOC

VE

In het centrum goed gelegen VERNIEUWDE
BURGERWONING – 4 slpks – alle comfort – 2
badkamers – cv aardgas – Elektr CONFORMGEEN TUIN Epc 222 kWh/m² Uc 2382818

Nabij het dorp, diverse buurtwinkels goed gelegen te renoveren HOB met ruime garage en
ruime koer. Gang - ruime living- ing. keuken
- ing. badk - 3 slpks + 2 mogelijk

HT
RKOC

VE

€ 189.000

GERAARDSBERGEN DENDERWINDEKE

NINOVE

MET MAGAZIJN 600m2

Brusselsestwg : ruime te renoveren HALF
OPEN BEBOUWING met garage voor 4 auto’s
Ruime Living – woonpl – keuken – badk – berging -5 slpks + ruime inrichtbare zolder – tuin

Nabij station, diverse scholen en op wandelafst. van centrum instapklaar woonhuis met
garage. Inkom/liv/ing. kkn/badk/kelder/3 slpks/ centrale verwarming aardgas – nieuw dak
Vg-Wg-Gmo-Gvkr- Gvv. Epc 505 kWh/m² Uc
944405
€ 195.000

Woonhuis HOB met naastgelegen mogelijks
bouwgrond. Indeling : living met ing. kknbadkamer – 2 slpks – tuin. Cv aardgas – elek
conform – ramen PVC dubbele beglazing.
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv Epc 466 kWh/m² Uc
2248154

OPHASSELT

NEDERHASSELT

NINOVE

T
KOCH

VER

BOUWGROND

BOUWGROND

OPEN BEBOUWING
Nabij centrum INSTAPKLARE VERZORGDE
BELETAGE – GARAGE 2 AUTO’S – inkom –
leefruimte – ing. kkn – badk – 3 slpks – terras
eerste verdiep – koer

Neuringen Woonhuis open bebouwing (in
ruwbouw) met bijgebouwen, perceel grond met
magazijn + weiland. 34 are Vg-Iab-Ag-GmoGvkrG-Gvv Epc 1203 kWh/m² Uc 2248154

HT
RKOC

VE

€ 175.000

Nabij treinstation, centrum, diverse scholen
uiterst goed gelegen BURGERWONING met
grote tuin – 3a 90ca –Gang –toilet – badkleefruimte – ing. kkn met zicht op tuin, terras
en buitenberging – 4 slaapkamers

HT
RKOC

VE

€ 195.000

OCHT

VERK

OPEN BEBOUWING

in een doodlopende, rustige straat goed gelegen
perceel bouwgrond voor OPEN BEBOUWING 4a 85ca – 17 m perceelsbreedte. Ideale grond
voor gezinswoning in kindvriendelijke straat.
Vg-WgLk-Gmo-Gvkr-Vv

landelijk, rustig gelegen BOUWGROND VOOR
OPEN BEBOUWING - 4a 74ca – 17,80 m
perceelsbreedte en 32m diep. 6m kroonlijsthoogte.

Pamelstraat nabij station, centrum gelegen
magazijn met grote tuin gelegen op een totale
oppervlakte 7a 20ca. Grootte magazijn 62 m²
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

€ 150.000

€ 59.000

NIEUWE PRIJS € 122.000

TE HUUR NINOVE TE HUUR NEDERHASSELT TE HUUR NINOVE TE HUUR NINOVE TE HUUR NINOVE TE HUUR NINOVE

GARAGE +
AUTOSTAANPLAATS

AGE

MET GAR

Centrum – appartement met 2 slpks – GARAGE
en AUTOSTAANPLAATS – inkom – toilet – living met open ing. kkn – berging – badkamer
– 2 slpks cv aardgas – terras – LIFT Epc 195
kWh/m² Uc 1778929

€ 690

Landelijk rustig gelegen woonhuis met GARAGE en 2 autostaanplaatsen – gang – liv – keuken- kelder – overdekte koer – badk – 2 slpks
– mazoutverwarming

In het centrum goed gelegen appartement 3e
verdieping - 2 slpks - living - keuken - badk
(douche) - Zuiders gericht terras

€ 660

€ 560

in centrum goed gelegen appartement 1ste
verdiep – 2 SLPKS – zeer ruime overdekt terras
– elektr. Verwarming – Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv
Epc 455 kWh/m² Uc 2328123 garage in prijs
inbegrepen

WIJ ZIJN GELEGEN TEGEN GARAGE MARC NINOVE - PEUGEOT

Outer : rustig gelegen VOLLEDIG VERNIEUWD
RUIM GELIJKVLOERSAPPARTEMENT – alle
comfort – 2 ruime slaapkamers - Epc 417
kWh/m² Uc 2225155

RD
RHUU

VE

Outer - woonhuis met 3 SLPKS – alle comfort
– cv aardgas – ruim terras – tuintje Epc 587
kWh/m² Uc 1817137

€ 690

GEEN VERKOOP = GEEN KOSTEN
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WIJ ZOEKEN:

WIJ ZOEKEN:

TECHNIEKER
/ INSTALLATEUR (M/V)
TECHNIEKER /
INSTALLATEUR (M/V)
VERWARMING
• SANITAIR • AIRCO
Mail uw sollicitatiebrief naar kurt@verwarmingmergan.be
of bel vandaag nog naar

VERWARMING - SANITAIR - AIRCO

053/644.707

Mail uw sollicitaCebrief naar kurt@verwarmingmergan.be of

053/644.707

Ed. Schelfhoutstraat 232 te Liedekerke
bel vandaag nog naar

www.verwarmingmergan.be

Ed. SchelWoutstraat 232 te Liedekerke | www.verwarmingmergan.be
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Chocoladetocht
door Aalst

Nieuwe bevraging
naar mentaal welzijn bij jongeren

AALST
De paasvakantie is in zicht! Op zoek
naar een leuke gezinsuitstap? De Stad
Aalst lanceert alvast haar paasbest aanbod: ‘Remus en de klok zonder naam’.
“Na de succesvolle edities van de
SintMaartentocht en Rudi Twinkelt zorgt
de stad ook tijdens de paasvakantie voor
een familievriendelijke activiteit. Deze
zoektocht zal alvast naar meer smaken,”
kondigt schepen van Toerisme Caroline
De Meerleer (N-VA) aan. ‘Remus en de
klok zonder naam’ is een zoektocht
doorheen de stad Aalst voor kinderen
van 3 tot0en met 12 jaar. Remus is een
kleine paasklok die voor de allereerste
keer chocolade naar Aalst mag brengen. Als hij bijna op bestemming is, loopt
het mis. Remus botst pardoes tegen de
schaa (schouw) van Schotte, waarbij hij
zijn kluts én zijn vriendjes helemaal kwijtraakt. Gelukkig is de redding nabij: Een
vriendelijke, maar onbekende klok helpt
hem terug op weg. Remus en de klok
zonder naam is op maat van kleuters en
lagere schoolkinderen gemaakt. In het
pakket zit voor beiden een aanbod. De
kleinsten gaan met behulp van stickers
op zoek naar Remus’ vriendjes. Oudere
kinderen gaan op letterzoektocht: zij
moeten in de etalages van Aalsterse handelszaken op zoek naar de letters waarmee ze de identiteit van de anonieme
helper van Remus kunnen ontrafelen.
“Dankzij een aantal Aalsterse creatievelingen heeft nu ook onze stad een eigen
‘Remus’-verhaal. De naam van de anonieme klok die Remus ter hulp vliegt,
wordt duidelijk na een tocht langs tal van
uitnodigende etalages vol lekkers. Ik kan
nu wel al verklappen dat de Aalsterse
‘klok zonder naam’ niet Romulus zal zijn”,
geeft De Meerleer nog als tip mee. Meer
info in het infokantoor op de Hopmarkt of
www.visit-aalst.be/nl/met-kinderen/

AALST
Eind vorig jaar hield VONK een
bevraging over het mentale
welzijn van jongeren. De resultaten tonen aan dat de jongeren het niet zo goed stellen. Er
komt nu een nieuwe bevraging.
VONK vindt het belangrijk dat
er actie ondernomen wordt. De
stad gaat aan de slag met de

cijfers uit de vorige resultaten.
Die waren allesbehalve bemoedigend, ze toonden aan hoe
zwaar de coronacrisis inhakt
op het welzijn van de jeugd.
De stad nu nog verder gaan
dan enkel de focus op mentaal welbevinden om een breed
jeugdwelzijnsbeleid uit te werken. “Om een beter zicht te krij-

gen op de noden van jongeren
(12 - 25 jaar) willen we nog meer
informatie verzamelen. We doen
een warme oproep om deze
bevraging zo breed mogelijk te
verspreiden naar jongeren die
je kent”, klinkt het. De bevraging loopt nog tot en met 23
april 2021 en is terug te vinden
op de site van de stad Aalst.

Winkelstraten zwaar getroffen
door coronacrisis
AALST
De coronacrisis heeft de winkels en horeca in Aalst zwaar
getroffen, volgens Locatus.
H e t m a r k to n d e r zo e k s b u reau berekende het ef fect
van corona aan de hand van

zwaar getroffen is. “De cijfers
verbazen ons niet”, zegt Pieter
Van Houcke, centrummanager
van de stad. Bordjes met ‘Te
Koop’ en ‘Te Huur’ die overal
opduiken: onder meer in de
Kattestraat en de Zoutstraat

passantentellingen. Locatus
analyseerde de impact van
de coronacrisis en goot die
in een index van 1 tot 7. Aalst
behaalt een slechte score van
6, wat betekent dat de stad

neemt de leegstand zienderogen toe. “De coronacrisis
was daar zeker een katalysator in, maar het is een samenloop van omstandigheden. De
huurprijzen blijven stijgen en

er wordt meer online geshopt.
Door de sluiting van de horeca is er minder beleving in de
stad, dat was vroeger onze
grootste troef ”, ze gt Van
Houcke. Nu er weer perspectief is voor de horeca, is er
licht aan het einde van de tunnel. “We kijken al uit naar de
Topdag, de zomerbraderij en
de herfstshopping. Door initiatieven zoals Koop Lokaalst
hebben we de schade enigszins kunnen beperken. De
beleving in de stad wordt door
iedereen hard gemist.” De
Aalsterse centrummanager is
ervan overtuigd dat de leegstand binnenkort verleden tijd
is. “In tegenstelling tot vorig
jaar, kregen we de voorbije
maanden al veel aanvragen
van potentiële handelaars.
Dat stemt ons hoopvol”, aldus
Vanhoucke. De stad deelde
ook tien starterscontracten uit
om jonge ondernemers een
duwtje in de rug te geven.

Nieuw woonblok draagt
naam van succesvolle
Eendracht Aalst-speelster
Kantoor NINOVE

Kantoor HALLE

Burchtstraat 12
9400 Ninove
T 054 300 500

Kantoor DILBEEK

T 02 466 60 60
T 02 466 05 75

Kantoor BRUSSEL
T 02 669 75 75

www.pajota.be I info@pajota.be
DENDERLEEUW

NINOVE

Burgemeester Rollierstraat 44, Instapklare gezinswoning
met 3 à 4 slaapkamers, leuke tuin en garage. Goed gelegen
nabij scholen, OV, winkels, station en invalswegen. Inkom,
leefruimte, eetk, kkn, bdk met bad en inloopdouche, 3 slpkmrs (één met douche) , aparte wc, ingerichte zolderverd.
Kelder. Leuke tuin, garage. EPC 213 kWh/m²

Geraardsbergsestraat 89, 2-slaapkamer appartement van 91m² op de 1ste verdieping met terras.
Inkomhal met vestiaire en apart toilet, ruime leefruimte met open ingerichte keuken uitgevend op
het terras, berging/wasplaats, badkamer met inloopdouche en/of bad. Verkoop onder BTW-stelsel.

€ 349.000

€ 260.000

NINOVE

NINOVE

Burchtstraat 1, Instapklaar en centraal gelegen
appartement. 1e verd, lift. Ruime living, volledig ingerichte keuken, 2 slaapkamers, badkamer, berging, wc. Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv.
EPC 199kWh/m²

Schalkem 39, Vrijstaande charmante woning met
3 slaapkamers op 3a48. Gelegen in een landelijke straat doch nabij centrum Ninove, winkels
en openbaar vervoer. Deze woning geniet van
een onderhoudsvriendelijke tuin (ZO) met terras.
EPC 577 kWh/m²

€ 232.000

€ 335.000

NINOVE

NINOVE

Brusselsesteenweg 593, Welgelegen gesloten bebouwing op 2a16 met uitstekende bereikbaarheid, vlakbij
openbaar vervoer. De woning bestaat uit 4 slaapkamers (zolderverdieping inbegrepen), woonkamer,
keuken, badkamer, toilet, inpandige garage en ruime
kelder. EPC: 739kWh/m². Wg, Gvg, Gvvg, Gvkr, Gmo.

Nellekensstraat 10, Uniek in haar genre omwille van
de ligging, staat van onderhoud en ruimtes. Ze beschikt over alle klassieke woonvertrekken, samen met
4 slaapkamers, bergruimtes, atelier, zolder, dubbele
garage en kelder. De ruime tuin maakt het plaatje
compleet. Wg, Vg, Gvvg, Gvkr, Gmo EPC 193 kWh/m²

€ 225.000

€ 550.000

GALMAARDEN

ST.-KATH.-LOMBEEK

Bruinsbroekstraat 62, Prachtig gerenoveerde villa
met 4 slaapkamers op 16a47. Deze ruime en volledig instapklare woning is gelegen in het stiltegebied Dender-Mark op een boogscheut van het
Raspaillebos (Bosberg). EPC: 116kWh/m²

Bosstraat 150, Instapklare moderne villa met drie
slaapkamers op 4a20. Inkom - wc - living - eetpl kkn - berging - garage - 3 slpkmrs - bdk met bad en
douche - bureeltje/dressing - zolder - tuin - terras.
EPC in aanvraag.

€ 525.000

€ 589.000

AALST
In Park De Blieck staat een gloednieuw woonblok genaamd “Molly
9”. Dat is een verwijzing naar de
aanvalster uit de succesjaren van
de damesploeg van Eendracht
Aalst. Vanessa Molly, rugnummer 9, won vijf landtitels en twee
bekers met Den Iendracht en
speelde mee in de Champions
League. Meer dan twintig jaar
lang droeg ze de kleuren van
Eendracht Aalst, en nu wordt haar
carrière verzilverd met een woon-

blok in Aalst. Aan het project
van de sociale huisvestingsmaatschappij werd een prachtige tifo
ontrold. De voorbije maand organiseerde de voetbalploeg een online poll en zij haalde het van haar
gewezen ploegmaats. De eerste bewoners nemen hun intrek
vanaf april. Deze zomer komt er
nog een tweede woonblok, die
zal de naam dragen van één van
de mannelijke meest succesvolle
voetballers uit de geschiedenis
van Eendracht Aalst.

150 bomen worden gekapt
en vervangen door nieuwe

AALST
O ngeve er 150 bome n zulle n
gekapt worden. Zij worden vervangen door jonge, gezondere
exemplaren. Want de bomen die
gekapt worden zijn er niet goed
aan toe. De wortels van de bomen
hebben te weinig plaats om te
groeien. Ze kunnen niet genoeg
voedingsstof fen opnemen en
sterven daardoor na enkele jaren
af.De stad heeft nu een omgevingsvergunning afgeleverd voor
de kap van 143 bomen. In de
omgeving van Terlinden zijn 100
sierkersen aan vervanging toe.

Aan het Baron Romain Moyersoen
Park, in de buurt van het zwembad is dat, gaat het over 43 sierperen. De stad zal de bomen
vervangen door klimaatrobuustere bomen. In de omgeving van
de Lindenstraat wordt er gekozen voor verschillende soorten van
linden, op basis van standplaats
en vrije ruimte tot de gevel. Aan
het Baron Romain Moyersoen
Park worden er 43 Perzische
Ijzerhoutbomen aangeplant. De
werken zullen in het najaar, het
ideale plantseizoen voor bomen,
uitgevoerd worden.
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Man komt al voor zevende
keer voor rechter: boete
van 2.000 euro en rijverbod
AALST
H.D.K. uit Lennik heeft van de
Aalsterse politierechter een boete
gekregen van 2.000 euro. De
man werd tegengehouden op

de weg zonder rijbewijs en was
onder invloed van drugs. Hij zit
al aan zijn zevende veroordeling. De feiten dateren al van twee
jaar geleden. H.D.K. is bij een
politiecontrole onder invloed van
amfetamine. Hij heeft ook zijn rij-

bewijs niet bij. Aan de politierechter geeft de 52-jarige beklaagde
toe dat hij met een verslaving te
kampen had. Voor de correctionele rechtbank werd hij eerder
al veroordeeld voor druggebruik.
“Nu ben ik wel gestopt. De laatste
keer dat ik drugs gebruikte was
op Nieuwjaar”, aldus H.D.K. De
politierechter oordeelde echter dat
dat laatste gebruik nog te recent
is om de man weer in het verkeer
te laten. Je moet minstens zes
maanden clean zijn om weer met
de wagen te rijden. Er werd de
man dan ook een rijverbod van
zes maanden opgelegd. H.D.K.
werd ongeschikt verklaard en
moet een boete betalen van 2.000
euro.

Einde van moeilijk seizoen
AALST
Voor Lindemans Aalst zit het seizoen erop. De volleybalploeg met
thuisbasis in Schotte kijkt terug
op een lastig seizoen. De laatste wedstrijd tegen Waremme
werd wel makkelijk gewonnen.
De spelers van Lindemans Aalst
hebben hun seizoen afgesloten
met een positieve nood. Aalst

de eindronde. In de play-off 2
van het volleybal werd het uiteindelijk nog tweede, na Tectum
Achel. Het verloor dus nog één
plekje en eindigt het seizoen zo
op de zesde plaats. Vorig jaar
deed Lindemans Aalst het een
pak beter. Het speelde toen een
prominente rol bovenin. Na heel
wat tegenslagen lukte dat dit sei-
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zette Waremme opzij met een
eenvoudige 0-3. Een logische
zege, want Waremme eindigt de
competitie op de laatste plaats.
Lindemans daarentegen eindigt
de Euromillions Volleybal League
op een vijfde plaats. Dat is lager
dan gehoopt. Vorig jaar kon het
nog meestrijden met Roeselare en
Maaseik, maar dit seizoen moest
het zijn meerdere erkennen in die
twee topploegen. In de reguliere competitie, die eind januari al
afliep, eindigde Aalst vijfde. Het
moest ook Menen en Haasrode
Leuven laten voorgaan. Daardoor
belandde Lindemans in de twee22

zoen niet. “Een zesde plaats in
de nationale competitie was niet
waar we van gedroomd hadden,
maar door corona en de gekende blessures was dit misschien
niet helemaal te vermijden. Zoals
bekend is de club en het bestuur
al volop in voorbereiding voor het
volgende seizoen. Het doel is om
er dan opnieuw te staan en terug
mee te draaien aan de top”, klinkt
het. “En, natuurlijk niet onbelangrijk, hopen wij volgend seizoen
opnieuw thuiswedstrijden te kunnen spelen in een vol Schotte! We
zien jullie graag terug in oktober
2021!”
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Opwaardering voor
Aalsterse adviesraden
AALST
De Aalsterse adviesraden krijgen een grondige opwaardering. De gemeenteraadsleden
krijgen inzage in alle adviezen
die afgeleverd worden. Elke
adviesraad krijgt ook een verbindingsofficier die zal zorgen
voor een betere wisselwerking
met het politieke bestuur. “We
gaan de werking structureel
verbeteren, zodat de adviesraden en de gemeenteraad
elkaar veel meer gaan voeden”, zegt gemeenteraadsvoorzitter en initiatiefnemer
David Coppens (N-VA). Er zijn
in Aalst 9 officiële adviesraden die het lokale beleid kunnen voeden met analyses
en voorstellen: Jeugdraad
VONK, Spor traad DISCUS,
de Ouderenraad, de Oilsjterse
Sociaal-Culturele Adviesraad
(OSCAR), de Erfgoedraad, de
Adviesraad KMO & Industrie,
Landbouwraad, de Milieuraad
MINA en de Adviesraad Handel
& Horeca. De adviesraden
doen waardevol werk, maar
het is voor de leden niet altijd
duidelijk wat er met hun advie-

zen gebeurt. Ook de gemeente ra adsle de n he bbe n niet
altijd zicht op alle werkstukken die de adviesraden afleveren. Er komt nu een grondige
opwaardering van de Aalsterse
adviesraden. Elke adviesraad
krijgt een ‘verbindingsofficier’

die fungeert als duidelijk aanspreekpunt voor alle vragen
en als contactpersoon tussen de adviesraad en de Stad
Aalst. De verbindingsofficier
zal er ook voor zorgen dat het
schepencollege alle adviezen
bespreekt. Alle adviezen zul-

len ook gebundeld worden
in een overzichtelijk register,
waar de gemeenteraadsleden
alles kunnen nalezen. Zo kan
de werking veel vlotter verlopen, kunnen de adviesraden
meer wegen op het lokale
beleid en zullen de debatten
in de gemeenteraad nog beter
geïnformeerd zijn. “We geven
de adviesraden meer erkenning en meer invloed”, zegt
gemeenteraadsvoorzitter David
Coppens (N-VA), die voortrekker was van deze nieuwe werkwijze. “We zorgen zo voor meer
openbaarheid van bestuur en
een betere wisselwerking tussen de adviesraden en de politiek. Voor het eerst garanderen we echt dat elk advies op
dezelfde goede manier behandeld zal worden, zowel door
het schepencollege als door de
gemeenteraad”. Coppens heeft
de voorzitters en secretarissen
van alle adviesraden tijdens
een infosessie meer tekst en
uitleg gegeven over de nieuwe
werkwijze. De veranderingen
kunnen dan ook snel uitgerold
worden.

Vervoer naar
vaccinatiecentrum:
verschillende
mogelijkheden

AALST
Inwoners van Aalst, Lede, Erpe-Mere,
Haaltert en Denderleeuw kunnen gratis
met De Lijn naar het vaccinatiecentrum Denderdal gaan. Er is ook een
taxidienst en mensen kunnen bellen
naar de Minder Mobielencentrale. Wie
geen wagen heeft, kan naar Denderdal
gaan met de bus met een gratis smsticket. Dat kan je aanvragen van zodra
je je vaccinatie-uitnodiging hebt gekregen. Er is ook een taxidienst. Voor de
heen -en terugrit betaal je 20 euro.
Voor wie beperkte mobiliteit heeft, is
er minder mobielen vervoer. Die prijs
is afhankelijk van het aantal kilometers
tussen je woonplaats en Denderdal.
Hiervoor moeten inwoners naar de
Minder Mobielencentrale van hun eigen
gemeente bellen. Een vrijwilliger brengt
je dan naar het vaccinatiecentrum.
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Z

ekertjes

Basisschool Park doopt
naam om tot GAAF!

OOK ZOEKERTJES MOGELIJK OP ONZE WEBSITE

WWW.GOEIEDAG.BE

TE KOOP
Salon kast B 275cm- H
10 3 cm, Salon t afel, 2
nacht k as tjes, Va zen in
albast + schilderij, Kleding
stock van 38 tot maat 48,
Trouwjurk + suite kleding.
Tel 053/667112
Beeld Lara Croft. 25 EUR.

Kaders Ann Geddes 12,
Bandopnemer Grundig 50
EUR. Rommelmarktgerief
o.a. vazen, kleding...
0471/71.05.97. (zaterdag)
Oude uurwerken (Pontiac,
Rodania). Special grote
juwelen koffer beslagen

met koper uit Arabië, schilderijen, getekende etsen en
mooie oude lusters een uit
het parlement. 054.32.15.95.
Roosdaal - Houtstoof
werkhuis groot model /
Allesbrander merk FFEL 3
jaar - 054/33 17 20

TE HUUR

CONTACT

JOBS

Denderleeuw studio met
grote living, keuken, badkamers + terras. 053/68.22.53.

Weduwenaar 72 zoek t
lieve, eerlijke vrouw tss 60
en 73 jaar. Enkel ernstig.
0486/40.14.34.

Chauf feur leerlingver.
rijb. D + code 95 omgeving Liedekerke of
Schepdaal 25u/week. gsm
0497384197

Affligem Zegerhof 361 in
Affligem. Appartement, 2
slpk, open keuken, living,
terras, badkamer, garage en
berging. 0474/30.41.05.
Denderleeuw: Steenweg
garagebox, Station,
DenderExpress autostaanplaats. Ninove: Moeder
T ib u r c e s t r a a t g a r a g e box + autostaanplaats.
0475/350.898. (tss 18 en
20 u)

Ik ben sportief, ga naar de
fitness en zoek een vrouw
voor een fijne relatie en
vriendschap - 0468/29
27 64
52-jarige man zoekt soulmate: dame met ballen,
vrolijk, nonsens, slaan,
zonder zorgen voor relatie,
open en eerlijk - 0495/66
72 08

Man zoekt als inwonende
huisbewaarder. Privé persoon met veel te groot
domein. Ervaring in de
zorgsector, tuinsector en
technische kennis en rijbewijs B. 0493/345.260.

VARIA
Alle tuinwerken, aanleg,
onderhoud, gazons en snoeiwerken. Rooien van hagen
en bomen. Opruimen van
terreinen. gratis prijsofferte.
0478 47 03 40
OPHALING AAN HUIS: Oud
ijzer, koper, zink, lood, tin
enz. Ook leegmaken van huizen, zolder, kelder, garage
enz. 0475.97.05.64.
VERLOREN - Oorapparaat
Lapperre, beloning voor vinder - 053/67.41.16

Gezocht - Zakhorloges van
Victor Paul Ninove / Albert
Paul Ninove, nikkelen - zilveren - gouden vieters 0479/379 498
Gezocht - Vintage Weltron
pla t ensp eler s, Welt r on
radio's met 8 track cassettes, Weltron space tv's
(wit, geel of rode kleur) 0479/379 498
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Dertigtal betogers ‘vechten
voor vrijheid’ op Statieplein:
“De coronamaatregelen
zijn overdreven”

Gezocht - Alle 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 - Oude kapelradio's
/ kleine transistor radio's uit
de jaren 60, liefst in doosje,
Braun-Export - 0479/379

Stuur uw berichtje in een gesloten omslag met ingesloten
een bankbriefje van 10 euro naar Goeiedag Weversstraat
2 7 / 1 , 1 7 3 0 A s s e . We n s t U u w z o e k e r t j e e x t r a t e l a t e n
opvallen? Dit kan dan voor 15 euro het zal dan in het ROOD verschijnen.

REGIO :

huisstijl. De Aalsterse graffiti-artist
WAF Alosta zorgde voor dat nieuwe logo. De school wil een warme
plaats zijn voor elk kind en heeft
ook een nieuwe slogan. “Elk kind
is een hoogvlieger.”

498

HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?

RUBRIEK :

AALST
GO! Basisschool Park krijgt een
nieuwe naam. De school heet
voortaan basisschool GAAF! De
school krijgt naast de nieuwe
naam ook een volledig nieuwe

AALST
Op het Statieplein hebben zoals
aangekondigd mensen betoogd
tegen de huidige coronamaatregelen. Het ging uiteindelijk om
ongeveer dertig aanwezigen. De
politie hield een oogje in het zeil,
maar alles verliep vreedzaam. De
betogers verenigen zich onder
‘Vechten voor Vrijheid’. “Wij manifesteren tegen de maatregelen
en voor onze vrijheid”, zegt organisator Peter Planckaer t. “De
maatregelen zijn overdreven en
niet geloofwaardig genoeg. De
regering geiselt ons. Ze mogen
de mensen niet alles opdringen.

Mensen moeten trouwens ook zelf
kunnen beslissen of ze zich willen
laten vaccineren.” De manifestatie had groen licht gekregen van
de Aalsterse veiligheidscel, mits
enkele voorwaarden. “Wij komen
vreedzaam betogen, want we zijn
het moe”, zegt Peter Planckaert.
Dat was ook het geval. Er waren
geen incidenten. “De betoging
verliep bijzonder rustig. Het is duidelijk dat we een correcte risicoanalyse hebben uitgevoerd”, zegt
burgemeester Christoph D’Haese
(N-VA). “Er was beperkte federale
bijstand voorzien, maar alles verliep volgens de afspraken.”

L&S V A S T G O E D
T: 0473 96 11 22 I www.LSvastgoed.be
Ninoofsesteenweg 84 I 1750 Eizeringen – Lennik
T:02 532 22 57 I E: info@LSvastgoed.be

NINOVE (OKEGEM)

TERNAT (WAMBEEK)

PAMEL

LIEDEKERKE

ROOSDAAL (PAMEL)

NINOVE

RUSTIG gelegen woning op 5a76 . O.a.
OPEN GEÏNST kkn + eetplaats met
zicht op TUIN. 2 SLPKS, 3de mogelijk.
GROTE GARAGE. WARMTEPOMP en
40 ZONNEPANELEN. Elec. CONF. EPC
208 - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv

4-gevel woning op 12a80.3 slpks.
OPEN kkn + wnkmr met ZICHT OP
TUIN. RUIM WELLNESS gedeelte.
GARAGE en KELDER.
TIE EPC 225 Gvg/WgLk/Gmo/Gvkr/Gvv
OP

DUPLEX BEN-APP VAN 112 m² met o.a. Grote
leefruimte en kkn, berging, badkamer, 2 slpks,
TERRAS van 12m². LIFT. GARAGE. VLOERVERWARMING - ZONNEPANELEN. (€ 399.999
alle kosten inbegrepen) Verkoop onder BTWStelsel. EPC 30 - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv

GERENOV. starterswoning bij cenD
trum. LEEFRUIMTE en GEÏNST
AN kkn
MA met
met BERGING. 3 slpks en badkmr
E
D
DOUCHE en BAD. TERRAS,GARAGE
EN
INN 364 - Gvg/
en PARKEERPLAATS.EPC
B
T
Wg/Gmo/Gvkr/Gvv
OC H

3-gevel woning met GROTE RUIMTES.
D
O.a.3 SLPKS. TUIN. Inrichtb ZOLDER
AN mits
MAmet bad.
plaatsen vaste trap. Badkamer
E
D
BERGING, KELDER, GARAGE.
NEN EPC 606 Gvg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv
BI N

Op te frissen 3-gevel met 3slpks
+ in te richten ZOLDER. ZONNIGE
TUIN. KELDER en VESTIAIRE. Mogelijkheid tot PARKING of GARAGE. EPC 983 - Vg/Wg/Gmo/
Gvkr/Gvv

€ 385.000

€ 330.578

Ik ben Sam, afkomstig uit Brussel en opgegroeid in het Pajottenland waardoor ik de
regio en zijn charmes heel goed ken. Ik ben
vader van een dochter en in blijde verwachting van een tweede spruit. Ik ben actief,
geëngageerd, gedreven maar ook heel sociaal en een echte bourgondiër. Ik werk ondertussen reeds 5 jaar als makelaar en ben
zo gebeten door het vastgoed dat ik elk jaar
wel een extra diploma behaal (BIV-makelaar,
energiedeskundige, drone-piloot, schatterexpert VLABEL ...)
Mijn kennis, gedrevenheid en jovialiteit maken van mij de beste keuze voor uw huis. Voor
een gratis waardebepaling in de regio’s Lennik, Ternat, Dilbeek en Brussel bent u bij mij
aan het juiste adres!

V ER

K

V ER

KO C

HT

€ 239.000

VERKOOP - VERHUUR
NIEUWBOUW - BOUWGRONDEN
VERKAVELINGEN - PROJECTONTWIKKELING

WAAROM L&S VASTGOED?
Met onze jarenlange ervaring, grondige kennis van vastgoed en passie
voor ons vak realiseren wij wat u als verkoper beoogt:
•
•
•
•

De beste en maximale prijs voor uw eigendom
Een vlotte en efficiënte verkoop
Een professionele aanpak
Een persoonlijke begeleiding

HOE GAAN WIJ TE WERK?
NINOVE (CENTRUM)

BRUSSEL (GANSH.)

HERNE

•
•
•
•
•
•
•

Professionele en vrijblijvende schatting
Correcte prijsbepaling van uw eigendom
Volledige dossiersamenstelling
Doelgerichte publiciteit
Deskundige rondleiding met kandidaat-kopers
Nauwe samenwerking met uw notaris
Degelijk en juridisch sluitende verkoopovereenkomst

HOE BEREIKEN WIJ DE JUISTE KOPER?
INSTAPKLARE DUPLEX met 3 slpks &
COMMERCIEEL GELIJKVLOERS + STOCKRUIMTE. STUDIO van 65m² en TUIN met
GARAGE. 400m² bew. opp! ZONNEPANELEN, PARKING VOOR DE DEUR. EPC
285 - Gvg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv

2 SLPKR-app op 9DE VERD. met
ZUID-GER TERRAS. Woonkamer
met APARTE kkn. Badkr met bad.
Private parking en kelder. EPC 160
- Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv.

RUIME VILLA op 9a72 . Zicht
op TUIN met ZWEMBAD. O.a. 4
slpks en 2 badkmrs. Grotendeels
ONDERKELDERD / GARAGE voor
2 wagens. ELEC. CONF. EPC 290 Gvg/WgLk/Gmo/Gvkr/Gvv

€ 235.000

€ 499.000

BRUSSEL (ST. A. BERCHEM) AFFLIGEM (ESSENE)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 dagen op 7 bereikbaar
Kantoor op topligging met maximale visibiliteit
Wekelijkse publiciteit in kranten en vastgoedmagazines
Voorstelling van uw eigendom op drukbezochte vastgoed-websites
Uitgebreid en actueel klantenbestand
Gebruiksvriendelijke eigen website
2114 volgers op social media
Professionele fotoreportage
In onze etalage staat uw pand continu in de kijker

LENNIK (SKL)

LENNIK

GOOIK

ROOSDAAL (PAMEL)

Zeer RUIME woning op Z-ger. perceel van +- 20a. 2 slpks, INRICHTB.
zolder + GARAGE. Compleet onderkelderd. EPC 784 - Vg/WgLk/Gmo/
Gvkr/Gvv

TE HUUR: HIP 1 slpkr-app in het
centrum. Wnkmr met OPEN kkn,
berging/wasplaats. Wc, badkmr.
GARAGE (19m²) gezellig TERRAS(
10 m²) . EPB E51

TE HUUR: GERENOV.E BUNGALOW met 3 SLPKS + wasplaats/
berging. O.a. badkmr met inloopdouche en dubbele wasbak. Bergzolder. TUIN met TERRAS .Aangelegde oprit. EPC 234

TE HUUR: MODERN gelijkvloersapp met 2 slpks. RUIME
GARAGE en BERGING inbegrepen.
€20 gem kosten/mnd. EPC 70

€ 499.000

€ 850

€ 1.200

€ 705

BOUWGROND

2slpk - LOFT (180m²) op 1ste verd. DAKTERRAS
+- 91m². O.a. STRAKKE, VOLLEDIG GEINST.
kkn. Leefruimte die uitgeeft op PATIO. LUXE
bdkmr. DOMOTICASYSTEEM. RUIME kelder en
GARAGE. Elec. Conf. EPC 439 - Vg/Wg/Gmo/
Gvkr/Gvv. NIEUWE VOORWAARDEN

€ 465.000

PRACHTIGE BOUWGROND OP 16a
11ca voor een O.B. CENTRALE
NDLIGAA
GING, met heel wat MOGELIJKHEM
E
DEN. Vg/WgLk/Gmo/Gvkr/Vv
ND

OP

B
T IE

INN

E

UW WONING SUCCESVOL VERKOPEN? DOE BEROEP OP ONZE EXPERTEN! BEL 0473/96.11.22
25

