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Subsidies voor SMI
AALST
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert
deze maand via het Agentschap voor Infrastructuur in
het Onderwijs (AGION) ongeveer 83.000 euro in het
Sint-Maarteninstituut 2. In totaal investeert de minister
1,5 miljoen euro in 17 Oost-Vlaamse scholenbouwprojecten. “Momenteel ligt ons onderwijs stil vanwege het
coronavirus. Dat is een tegenslag, maar het betekent
niet dat we onze schouders laten hangen. Ook nu
blijven we investeren in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur”, aldus Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts. Er
gaat een subsidie van 83.970,37 euro naar het SintMaarteninstituut 2. Dat geld wordt gebruikt voor het
vervangen van ramen en deuren. “Negen scholen krijgen een subsidie van minder dan € 100.000, dat gaat
dan concreet om kleinere herstellingswerken”.

Zwembad van Aalst krijgt stilaan vorm:
Vijfentwintigmeterbad -en
vijftigmeterbad betegeld

AALST
De bouw van het nieuwe stedelijke zwembad in Aalst gaat goed vooruit. In de twee
zwembaden werden de tegels aangebracht. Op 4 oktober opent het gloednieuwe zwembad haar deuren. Dan kunnen clubs en scholen de banen uittesten.
Die banen krijgen stilaan vorm. “Zowel
de tegels in het 50-meterbad, het 25-35
meterbad als die van de kleedkamers zijn
een feit”, zegt schepen van Sport Matthias
De Ridder (N-VA). Hij kijkt met veel ongeduld uit naar de opening van het zwembad. “De werken evolueren vliegensvlug.
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E DITORIA AL
Vanaf nu zal er ook
o p z o n d a g w o rden gevaccineerd.
Voorlopig gaat het
om een beperkt
aantal vaccinatiecentra, maar het is
de be doe ling dat
de volgende weken meer centra elke
dag zullen vaccineren. Vaccineren op
zondag zal nodig zijn wanneer men
zoals aangekondigd tegen 11 juli alle
volwassenen in ons land wil vaccineren. Deze week worden er meer dan
350.000 vaccins toegediend, later zal
dat naar 500.000 vaccins gaan, dat wil
zeggen dat de vaccinatiecentra veel
meer openingsuren zullen hebben. Het
wordt steeds duidelijker dat totale vaccinatie de enige manier is om uit deze
impasse te raken. Anders blijven we
nog maanden in de ban van het coronavirus.
Ives DE BONDT
verantwoordelijke uitgever
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interviews
Harry Van Oers

Op 3 mei 1993 ontsnapten drie gangsters Philip Lacroix en Basri Bajrami (beide leden
van de bende van Haemers die Paul Van Den
Boeynants ontvoerde) en Murat Kapplan - op
spectaculaire wijze uit de gevangenis van
Sint-Gillis. In hun vluchtauto namen ze vier
gegijzelden mee. Goeiedag sprak met Harry
Van Oers, op dat ogenblik inspecteur-generaal van de Belgische gevangenissen, de
man die het langst door de vluchtende gangsters werd gegijzeld. Hij schreef er een boek
over dat “De Dag van de grote ontsnapping”
heet en in 2010, zeventien jaar na de feiten,
werd gepubliceerd.
Een bewogen dag, mijnheer Van Oers?
Toen ik hoorde dat er personeelsleden werden gegijzeld in de gevangenis van Sint-Gillis
spoedde ik mij daar heen en bood aan met hen
te onderhandelen. Het werd het begin van een
bijzonder spannende dag. Met een penitentiair
beambte als menselijk schild op de voorruit en
nog drie gegijzelden in de wagen, waaronder
ikzelf, stoven ze weg. Het werd een helse rit
door Brussel. Lacroix had de leiding, Kapllan zat
aan het stuur, Bajrami hield ons onder schot met
een riot gun. Drie keer werd van wagen gewisseld. De drie andere gegijzelden werden één
na één vrijgelaten. Tot tweemaal toe moet een
afspraak met medeplichtigen mis zijn gelopen.
Dan ging het richting Leuven, dan Keerbergen
om tenslotte in Baal te belanden. In een afgelegen woning werd een familie van aspergekwekers gegijzeld. De zware jongens verdwenen
met de wagen van de schoonzoon en wij konden onszelf bevrijden. Ik verwittigde meteen de
politie want de drie hadden zelfs niet de moeite
gedaan om de telefoon onklaar te maken.
Was u niet vreselijk bang?
Bij het buitenrijden met de BMW uit de gevangenis heb ik doodsangsten uitgestaan, ik dacht
werkelijk dat mijn leven hier gewelddadig ging
eindigen. Verder was de dolle rit door Brussel
een bijzondere ervaring, waarbij ik , tot mijn
eigen verbazing een beetje, nooit echt bang
ben geweest. Angst en genot liggen dicht bij
elkaar heb ik toen gemerkt. Ik heb zelfs leren
carjacken en homejacken die dag. Met Bajrami
had ik op één van mijn vele inspectiebezoeken
al gepraat en Lacroix bleef de hele tijd erg
kalm en beleefd. Hij noemde me de hele
tijd ‘Monsieur Van Oers’. Voor zij ons
uiteindelijk gebonden achterlieten in
Baal, zei Lacroix zelfs: ‘Monsieur
Van Oers, on vous a fort apprécié aujourd’hui’ (Wij hebben u
erg gewa ardeerd vanda ag).
Achteraf heb ik wel gesukkeld
met depressies.
Je noemt overbevolking
misschien wel het grootste
probleem van ons
gevangeniswezen.
Dat klopt. In overbevolkte gevangenissen zijn de gevangenisdirecties meer bezig
met logistieke
problemen
(het vinden

van voldoende slaapplaatsen, kledij, maaltijden,
etc…) en blijft er te weinig tijd voor re-integratie. Want dat blijft toch het doel van gevangenisstraf: behalve voor een klein percentage
van criminelen die een blijvend gevaar voor
de maatschappij vormen, zullen alle veroordeelden vroeg of laat terug in de maatschappij
terecht komen. Hoe beter wij hen daar kunnen op voorbereiden, hoe kleiner de kans dat
ze opnieuw in de criminaliteit belanden. Om
overbevolking tegen te gaan zijn er alternatieve
straffen zoals werkstraffen en elektronisch toezicht via een enkelband. Maar er is meer dan
bestraffing, er moet ook herstel zijn. De gestrafte moet zijn fout zo goed als mogelijk herstellen.
Herstelbemiddeling kan bijvoorbeeld gebeuren
via persoonlijk contact tussen de gestrafte en
zijn slachtoffer(s), als die laatste dat wensen
natuurlijk.
Velen roepen om het afschaffen van de
voorwaardelijke invrijheidstelling,
de befaamde Wet Lejeune.
Laat ik eerst zeggen dat ik tegen de doodstraf
ben. Met de doodstraf geef je een slecht signaal: je straft de veroordeelde met een daad
die je als maatschappij zelf afwijst. Nu wat de
voorwaardelijke invrijheidstelling betreft: de rechterlijke macht heeft de uitvoering van de straffen
naar zich toegetrokken. Het zij de strafuitvoeringsrechtbanken die beslissen over voorwaardelijke invrijheidsstellingen. Die zijn trouwens
altijd aan voorwaarden onderworpen. Maar voor
de gevangen is de idee dat er ooit een einde
komt aan hun straftijd, zeer belangrijk. Als je
een gevangene alle hoop ontneemt leidt dat
tot gevaarlijke situaties: gewelddadige ontsnappingen, gijzelingen en zo meer. Wanhoop is een
negatieve drijfveer.
Wat is er verder nog met Lacroix,
Kapllan en Bajrami gebeurd?
Ze zijn alle drie weer gepakt en hebben hun
gevangenisstraf uitgezeten. Ze leiden nu weer
een normaal leven: Lacroix is leraar geworden, Kapllan heeft een eigen zaak in de rand
rond Brussel en Bajrami is zelfs gehuwd met de
dochter van de politiechef van Skopje, de hoofdstad van zijn moederland Macedonië.
Vertelt u tot slot nog even de anekdote
van de 4.000 Bef.
Toen ze me achterlieten in Baal
en er alleen van door gingen,
hadden ze geld nodig. Uit mijn
portefeuille namen ze 4.000
Bef en lieten voor mij nog
1.000 Bef zitten. ‘Die 4.000
krijg je terug,’ had Lacroix nog
gezegd. En inderdaad, niet
zo heel veel later liet Lacroix
mij via zijn vriendin 4.000 Bef
bezorgen. Het werpt toch een
eigenaardig licht op de fierheid
van iemand die door de pers als
‘topgangster’ werd aangeduid.

CTIE

COLLE

Wij RICHTEN jouw TERRAS in!
LEV
GRATIS STIJLADVIES AAN HUIS • GRATIS

ERING EN PLAATSING
Photo: Aurelie Lecuyer pour Fermob

Onze winkels zijn open! Maak een vrijblijvende afspraak met onze interieurarchitecten via www.clips.be
WWW.CLIPS.BE

AALST Gentsesteenweg 390

ASSE Gentsesteenweg 15

053 76 73 20

02 452 47 27

NIEUW

SINT MARTENS LATEM Kortrijksesteenweg 5

09 225 28 15
3

Vooruit Aalst
wil in elke
deelgemeente
een
bankautomaat
AALST
In Gijzegem verdwijnt de laatste bankautomaat. “Bij de lokale bevolking slaat
dat in als een bom . Op enkele jaren
tijd is dit de derde deelgemeente, na
Baardegem en Herdersem, die het
moet stellen zonder bankautomaat.”
Dat zegt Vooruit gemeenteraadslid
Huguette Van Medegael. “Nochtans
heeft contant geld nog altijd een maatschappelijke functie, die niet altijd kan
worden overgenomen door digitaal
bankeren”, vervolgt gemeenteraadslid
Cathy Grysolle (Vooruit). “Kwetsbare
groepen, waaronder senioren, zijn vaak
afhankelijk van betalen met cash geld.
Maar ook onze verenigingen kunnen
niet zonder contant geld. Bovendien is
niet iedereen mee met internetbankieren. Ondertussen betalen ze schandalig veel geld voor een simpele papieren

Werken aan Tereos
moeten kruispunt veiliger maken

AALST
In de bocht van de
Burchtstraat naar de Alfred
Nichelstraat wordt een fietspad aangelegd. Dat is het
kruispunt aan de parking
van Tereos, waar in december 2019 een jongen om het
leven kwam. De stad start er

met aanpassingswerken in
functie van het circulatieplan
in de Alfred Nichelsstraat,
met als doel een veilige situa t i e te c r e ë r e n vo o r d e
zwakke weggebruiker. Het
fietspad in de Burchtstraat
wordt doorgetrokken, waardoor het verkeer dat vanaf de

Houtmarkt komt zal moeten
stoppen. In de paasvakantie is firma De Jonge gestart
met de wegeniswerken in het
deel vanaf de verkeerslichten met de De Gheeststraat
(N9) tot het kruispunt met
de Burchtstraat. Afhankelijk
van de weersomstandigheden zullen de werken klaar
zijn vrijdag 30 april 2021.
De omleiding voor alle gemotoriseerd verkeer verloopt
via de Leo Gheeraerdtslaan
over de Sint-Annabrug naar
de Burchtstraat. Het voetpad
aan de kant van de parking
van Tereos, wordt opengebroken en zal verdwijnen. Het
is een nieuwe stap in de verhoging van de verkeersveiligheid rond de glucosefabriek.
Eerder werd al een hek rond
de parking geplaatst en begin
dit jaar werd de tonnagebeperking ingevoerd.

DAGELIJKS UPDATE
VAN DE LAATSTE
CORONACIJFERS

SAMEN
TEGEN
CORONA

Volg ons via
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overschrijving, terwijl die basisdienstverlening net toegankelijk zou moeten zijn
voor iedereen. Ook wie nog niet mee
is op de digitale trein, mag niet worden
uitgesloten van een actieve deelname
in onze samenleving”. Banken hebben een belangrijke maatschappelijke
rol en de plicht om minimale dienstverlening te bieden. Daarom hebben
we ze gered tijdens de bankencrisis.
Tijd nu voor hen om hun deel te doen
en zich te gedragen als een essentiële dienst. Er is ook het initiatief van
Bpost om samen met andere banken
niet alleen een bankneutraal netwerk
van geldautomaten uit te bouwen maar
ook administratieve dienstverlening te
bieden. Het stadsbestuur kan dus perfect een aantal initiatieven nemen om
de spreiding van de bankautomaten
te verzekeren. In overleg met Bpost of
de banken kan de stad vragen geldautomaten te behouden waar er geen
zijn, zegt de oppositiepartij nog. “In
antwoord op mijn vraag beloofde het
stadsbestuur contact op te nemen met
Bpost, Febelfin, VVSG en UNIZO om
deze basisdienstverlening te herstellen.
Andere steden en gemeenten deden
dit al met succes. Vooruit Aalst volgt
dit verder op en hoopt dat iedereen die
het nodig heeft van deze basisbehoefte
gebruik kan maken in zijn buurt” besluit
Cathy Grysolle.
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Jobroad helpt kandidaten
met integratie op arbeidsmarkt
AALST
In De Gendarmerie in Aalst
werden een 50-tal kandidaten
gescreend die in aanmerking
komen voor een job, maar
moeilijkheden onder vinden
om zich te integreren op de

daten. Er wordt nu gekeken
of zij in aanmerking komen
voor een job. “Eerst hebben
we, onder meer via partner
Voka, ondernemingen rond
Aalst aangesproken die specifieke vacatures open heb-

arbeidsmarkt. De organisatie
JobRoad wil in samenwerking
met het OCMW van de Stad
Aalst de kansen voor mensen
met een grotere afstand tot
de arbeidsmarkt vergroten. In
de Gendarmerie werd er dan
over gegaan tot een screening van een vijftigtal kandi-

ben staan. Grote of kleine
bedrijven, dat maakt niet uit.
Nadien lieten wij intermediaire organisaties zoals het
OCMW, VDAB en de uitzendsector kennismaken met de
personeelsnoden van deze
lokale werkgevers”, zegt CEO
Joachim Commeenne. “Deze

we e k b e g e le id t JobRoad
de geselecteerden naar de
meewerkende lokale bedrijven waar ze voeling kunnen
krijgen met de jobinhoud. Is
er een ‘match’, dan gaan de
kandidaten meteen een sollicitatiegesprek aan. Vast
werk komt zo in zicht ook
dankzij een intensief nazorgtraject, al dan niet in combinatie met een voorafgaande
of gelijktijdige opleidingsperiode.” Schepen van Economie
Katrien Beulens (onafhankelijke) vindt het een goede
zaak, want de Aalsterse werkgevers kunnen elke gemotive erde k racht ge br uike n.
”Tegelijkertijd maken kwetsbare werkzoekenden dankzij de
laagdrempelige aanpak van
JobRoad rechtstreeks kennis
met de werkvloer en krijgen
ze de kans om hun talenten
en positieve drive in de verf te
zetten. De nadruk ligt daarbij
op motivatie en potentieel en
minder op diploma’s of reeds
aanwezige competenties en
dat is enkel positief te bestempelen.”
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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

Verzinkbare paaltjes maken
plaats voor ANPR-camera's
AALST
De verzinkbare paaltjes in het
centrum van de stad worden vervangen door ANPRcamera's met nummerplaatherkenning. Op die manier
kan er sterker worden opgetreden tegen voertuigen die
niet in de voetgangerszone
thuishoren. Het stadsbestuur
wil het stadshart nog meer
beschermen tegen voertuigen.
Het gebied moet uitsluitend
toegankelijk worden gehouden voor voetgangers. Op de
gemeenteraad van 30 maart
werd het “reglement toegang
tot het voetgangersgebied”
goedgekeurd. "Bedoeling is
in de nabije toekomst te werken met ANPR-camera’s om
de toegang tot dit gebied te
regelen. De verzinkbare paaltjes, die je bedient met een
badge, zullen verdwijnen. De
ANPR-camera’s zulle n de
nummerplaten van de voertuigen registreren. Wie vroeger
een badge had om de verzinkbare paaltjes te bedienen,
zal nu een vergunning moeten
aanvragen en de nummerplaat

van het voertuig moeten registreren", zegt schepen JeanJacques De Gucht (Open
VLD). "Voertuigen zonder vergunningen worden door de

gaat het ook misbruiken tegen.
Bestuurders die er niet thuishoren worden bestraft met
GAS-boetes. "Met de ANPRcamera’s willen we het voet-

camera’s geregistreerd, automatisch wordt een proces verbaal opgemaakt en er volgt
een GAS-boete voor de eigenaar. Dit nieuw systeem heeft
twee grote voordelen: Het
gebruiksgemak voor vergunningshouders stijgt. Je hoeft je
voertuig niet meer te verlaten
om met je badge het paaltje
te laten verzinken."Anderzijds

gangersgebied zijn volle rol
laten spelen als aangename
plaats om te vertoeven. Het
kan ertoe bijdragen om de
bewoner, de shopper, de wandelaar, de bezoeker in een
mooi en gezellig kader te laten
genieten van onze stadskern",
aldus de schepen. De uitrol
van het systeem is voor het
einde van 2021.

Speciale voorwaarden tot 30 april
KEN!

EK
NIEUW H

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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Voormalig kantoor gerenoveerd
tot prachtig sociaal project
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
Op 1 mei worden de eerste
bewoners verwacht in hun
g l o e d n i e u w a p p a r te m e n t
op de hoek van de SintJorisstraat met de Hopmarkt.
Het vroegere kantoorgebouw
van de Christelijke Mutualiteit
heeft plaats gemaakt voor een

nieuw woonproject. Het oude
kantoorpand stond al ruim een
decennia volledig leeg. Maar
vijf jaar geleden werd er werk
gemaakt van een herbestemming voor het gebouw. Die
nieuwe bestemming zou een
sociaal woonproject worden in
het hart van de stad. Sociale

Aalsterse sportclub zet veelzijdig
bewegen in the spo(r)tlight!
AALST
Kinderen opvoeden tot fitte
veerkrachtige personen met
een positief zelfbeeld. Dat is
teamwork. Niet alleen voor
de mama’s en papa’s. Ook
scholen, sportclubs, verenigingen... en politici spelen
een rol van betekenis. Dana

Hoe kan sport een springplank zijn naar succeservaringen in het leven? Gaat
ve e lzi j d i g b ewe g e n h a n d
in hand met sporttechnisch
specialiseren? Hoe zorgen
we samen voor een duurzame sportvorming en een
langdurige actieve levens-

Boonen en Céline Fromholz
van PIT STOP Sport Academy
houden daarom 18 april een
online pleidooi voor veelzijdig bewegen. K inderen
en bewegen. Vroeger
e e n e v i d e n t i e . Va n d a a g
een onderwerp dat veel vragen oproept. Hoe kan je
kinderen motiveren om een
scherm in te ruilen voor een
boom om in te klauteren?
Welke sport past bij mijn kind?

stijl? Dana Boonen en Céline
Fromholz van PIT STOP Sport
Academy menen het antwoord te kennen op deze en
vele andere vragen. “Een antwoord, niet hét”, zegt Dana
bescheiden. “Maar wel een
antwoord met een duidelijke
visie.” Deze visie kreeg mee
vorm door de internationale
topsportervaringen van beide
dames, net als door hun academische achtergrond, part-

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

Plaats hier uw publiciteit voor €38
Mira De Bruyn

Commercieel afgevaardigde

0494/08.76.72
mira@goeiedag.be
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huisvestingsmaatschappij liet
de woning volledig strippen en
renoveren tot een gebouw met
36 sociale appartementen.
Het aantal kandidaat-huurders
is in Aalst elk jaar aan het stijgen, dan kan een gebouw met
36 appartementen toch een
beetje helpen om die lijst te
beperken, want de wachttijden
lopen hoog op. Aan de voorkant van het gebouw bevinden zich 19 prachtige koopappartementen die uitkijken op
de Hopmarkt. Achteraan met
zicht op de groene binnentuinen liggen 17 huurappartementen. Er is ook plaats voor
twee commerciële ruimtes,
een kinderwinkel en een koffiebar namen er al hun intrek.
Het project omvat een aantal
boven- en ondergrondse parkeerplaatsen, open ruimte en
een grote fietsenstalling.

nerships met experten op vlak
van sport, coaching en leiderschap en… hun eigen jonge
kinderen. “Buiten het feit dat
kinderen actief spelen (en dus
eigenlijk bewegen/sporten)
fijn vinden, is sporter worden
een leerproces”, gaat Dana
verder. “Vanuit zijn potentieel
ontdekt ieder kind stap voor
stap zijn eigen talenten en
interesses. Niet elk kind zal of
hoeft daarvoor in de premier
league te spelen. Wat wij willen nastreven is dat het zich
kampioen kan voelen in zijn of
haar leven.” “Ieder kind heeft
het talent om zo’n levenskampioen te worden”, vult Céline
aan. “Nu nog een bredere
kijk op (sport)ontwikkeling.
Duurzame samenwerkingen
en professionalisering met
het kind als centrale factor,
zijn noodzakelijk voor de toekomst. En daar willen we het
vooral over hebben tijdens
onze gratis online inspiratiesessie. Geen saaie theorie
of terechtwijzende vingertjes, maar eerder praktische
bouwstenen die je kan aanreiken zodat een kind zijn of
haar rugzakje kan vullen met
beweegplezier en succeservaringen.” De online sessie is te
volgen op www.sport-pitstop.
be/inspiratieavond.html

Meer dan
35 jaar
ervaring

Soep
Hoofdschotel
Dessert

DAGMENU - Mei
1/mei za
2/mei

zo

Cressonsoep

€7,50

GASTROMENU - Mei
1/mei za
2/mei zo

Cressonsoep

3/mei ma

Wortelsoep

Kipsuprême met bladspinazie en aardappelen

4/mei di

Broccolisoep

Beenhesp met mosterdsausje, witte kolen en spekjes

3/mei

ma

Wortelsoep

Blanquette met broccolipuree

di

Broccolisoep

Kalkoenschnitzel met prei in roomsaus en aardappelen

5/mei

wo

Groentesoep

Macaroni met hesp en kaassaus

Koude schotel met BBQ hesp
Varkenshaasje met fine champagnesaus,
sperziebonen en ajuin

5/mei wo

Groentesoep

Ossentong in Madeirasaus en puree

6/mei do

Seldersoep

Ardeens gebraad met jonge worteltjes,

7/mei vr

Tomatensoep

Scampi’ met currysausje en broccolipuree

8/mei za

Preisoep

Piepkuiken met abrikozenmoes en aardappelen

9/mei zo

Kervelsoep

Lamssteak met mosterdsausje en wortelmix

mosterdsausje en aardappelen

10/mei ma

Champignonsoep

Gentse waterzooi met aardappelen

11/mei di

Ajuinsoep

Brochette van varkenshaasje

Aspergesoep

Hutsepot met spiering

6/mei

do

Seldersoep

Witte pensen met rode kool en aardappelen

7/mei

vr

Tomatensoep

Visbrochette met provençaalse saus en puree

8/mei

za

Preisoep

Hamburger met spinazie en aardappelen

9/mei

zo

Kervelsoep

Varkensgebraad met schorseneren en

erwten en aardappelen

10/mei ma

Champignonsoep

Balletjes in tomatensaus met wortelpuree

11/mei di

Ajuinsoep

Kippenbil met appelmoes en aardappelen

12/mei wo

Aspergessoep

Tong in madeirasaus en aardappelen

12/mei wo

Koude schotel met gekookte hesp

13/mei do

14/mei vr

Tom.groentesoep

Koolvisfilet met preisausje en puree

15/mei za

Waterkerssoep

Gevolgelteburger met witte bonen in
tomatensaus en aardappelen

Kippensoep

€9.30

Kalkoenfilet met worteltjes, fine champagnesausje

4/mei

16/mei zo

Soep
Hoofdschotel
Dessert

Koude schotel met vleesbrood
en aardappelen

13/mei do

Warme
maaltijden
aan huis
geleverd

Kippavé met broccolimix,
rode wijnsaus en aardappelen

17/mei ma

Peterseliesoep

Stoofvlees met gemengde groentepuree

18/mei di

Erwtensoep

Cordon bleu met bloemkolen en aardappelen

19/mei wo

Bloemkoolsoep

Hespenrolletjes met witloof in kaassaus en puree

met erwten en aardappelen
Koude schotel met gerookte ham en meloen

14/mei vr

Tom.groentesoep

Gemarineerde zalmfilet met preisausje en puree

15/mei za

Waterkerssoep

Kipfilet met wokgroentjes en aardappelen

16/mei zo

Kippensoep

Coq-au-vin met gebakken aardappeltjes

17/mei ma

Peterseliesoep

Wienerschnitzel met ratatouillegroenten

18/mei di

Erwtensoep

Rundsbrochette met boterboontjes en aardappelen

19/mei wo

Bloemkoolsoep

Stoofvlees op grootmoederswijze en

20/mei do

Courgettesoep

Gemarineerd gebraad met bloemkolen

Tomatensoep

Kabeljauwhaasje met hollandaisesaus en broccolipuree

en aardappelen

gemengde groetenpuree

20/mei do

Courgettesoep

Spaghetti bolognaise

21/mei vr

Tomatensoep

Hokifilet met hollandaisesaus en broccolipuree

21/mei vr

22/mei za

Groetesoep

Braadworst met andijvie en aardappelen

22/mei za

Groetesoep

Konijnenbil met pruimen en aardappelen

23/mei zo

Witloofsoep

Steak met pepersausje, courgetten en aardappelen

23/mei zo

Witloofsoep

Parelhoensuprême met zacht pepersausje,

Kervelsoep

Varkensgebraad met wortelen, erwten en aardappelen

24/mei ma
25/mei di

Koude schotel met perzik en tonijnsalade

26/mei wo

Wortelsoep

Kippenbil met appelmoes en aardappelen

27/mei do

Knolseldersoep

Italiaanse schotel

28/mei vr

Tom.groentesoep

Visplankje met dragonsausje en spinaziepuree

29/mei za

Seldersoep

Vleesbrood met perziken en aardappelen

30/mei zo

Ajuinsoep

31/mei ma

Broccolisoep

en aardappelen

peer en veenbessen
24/mei ma
25/mei di

Koude schotel met boerenpaté
Kervelsoep

Kalkoenrollade met bladspinazie en aardappelen

26/mei wo

Wortelsoep

Orloffsgebraad met knolselderpuree

27/mei do

Knolseldersoep

Kalkoenfilet met wortelmix en aardappelen

28/mei vr

Tom.groentesoep

Zalmfilet met dragonsausje en spinaziepuree

29/mei za

Seldersoep

Stoofpotje van konijn en aardappelen

Kipfilet met dragonsausje, bloemkolen en aardappelen

30/mei zo

Ajuinsoep

Steak met dragonsausje, snijboonjtes en aardappelen

Vol-au-vent met preistampot

31/mei ma

Broccolisoep

Kippenreepjes met zoetzure saus, rijst en groentjes

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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72 windmolens
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

OPEN VANAF 16 APRIL
Winkelen
zonder afspraak

Max. 50 personen

AALST
Voor het grootste offshore windm o l e n p a r k va n D e n e m a r ke n
installeert Jan De Nul Group in
opdracht van Vattenfall Denmark
in totaal 72 windmolens van
8,4MW elk. Allemaal samen zullen ze voldoende groene elektriciteit produceren voor het jaarverbruik van ongeveer 600.000
Deense huishoudens. Vandaag is
Jan De Nul halfweg. Nog 36 windmolens te gaan. Op 27 januari
installeerden Jan De Nul, Siemens
Gamesa en Vattenfall met succes
de allereerste windmolen voor het
Kriegers Flak offshore windmolenpark. De laatste turbine is voorzien
om midden juni geplaatst te worden, ongeveer 4,5 maanden na de
start van deze installatiecampagne. “Dit offshore windmolenpark
wordt meteen het grootste van
Denemarken en zal de offshore

windproductie van Denemarken
met maar liefst 16 procent doen
toenemen”, klinkt het bij Jan De
Nul. “Voor de eerste keer sinds
haar uitbreiding in 2018, doet de
haven van Roenne op het Deense
eiland Bornholm dienst als uitvalsbasis voor de bouw van een offshore windpark.” “De onderdelen
van de Siemens Gamesa windmolens worden vanaf het Deense
vasteland aangeleverd. In Roenne
worden de verschillende onderdelen geassembleerd. In sets van
vier windmolens worden ze aan
boord van Jan De Nul’s jack-up
installatieschip Vole au vent geladen, waarna het schip ermee naar
de offshore installatieplaats voor
de Deense oostkust vaart.” Het
windmolenpark met 72 windmolens van 187 meter hoog moet
volledig operationeel op het einde
van volgend jaar.

Lindemans Aalst versterkt
zich met oude bekende
GROTE KEUZE ZOMERBLOEIERS

Open op weekdagen van 10u00 tot 18u00.
Zondag van 10u00 tot 16u00.
Donderdag gesloten
Koop uw planten bij de kweker

Dronkenborrestraat 50, 1741 Wambeek I 02 582 74 51

www.perkoplant.be

Bestel nu
uw publiciteit
Mira De Bruyn
Reclame adviseur
mira@goeiedag.be
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0494/08.76.72

AALST
Lindemans Aalst heeft de
Nederlandse hoofdaanvaller Robin
Overbeeke (32 jaar) gestrikt. Hij
tekent een contract voor 2 seizoenen. Overbeeke speelde eerder al vier seizoenen voor het
toenmalige Asse-Lennik (van
2011 tem 2016). In deze periode
behaalde hij zowel individueel als
met team grote successen, zoals
één keer speler van het jaar, één
keer de Beker van België en hij
speelde twee campagnes in de
Champions League van het volleybal. Na zijn eerste periode bij
de club, die intussen naar Schotte
in Aalst verhuisde, trok Robin naar
de Franse competitie. Hij speelde voor Nantes, Nice & Parijs.
Na een zware blessure vorig
jaar ging hij aan de slag bij het
Franse Ajaccio. Ondanks meerdere aanbiedingen in Frankrijk
en ook diverse Belgische Liga A
Clubs koos Robin toch opnieuw

voor Lindemans Aalst. Hij vindt er
ook zijn oude ploeggenoot Seppe
Baetens terug met wie hij samen
de beker veroverde in 2015. “Het
voltallige bestuur en ikzelf zijn
super gelukkig met deze transfer van Robin. Robin is steeds
in onze har ten en gedachten
blijven zitten”, zegt CEO Pascal
Debels. “Het wederzijdse respect
is altijd zeer groot gebleven en ik
was ervan overtuigd dat er ooit
een moment zou komen dat we
terug samen voor de sportieve
successen zouden gaan. Idem
met Seppe Baetens. Samen met
Simon gaan onze 3 “Dertigers”
onze jonge ta le nte n k unne n
ondersteunen met hun ervaring en
iedereen naar een hoger niveau
tillen. Ik ben ervan overtuigd dat
zij er ook gaan staan voor onze
“youngsters” bij de moeilijke
momenten. En zeker weten dat
ook vele supporters en sponsoren
blij zijn met deze transfers “

Circulatieplan
niet overal goed onthaald

OM ONS ENTHOUSIAST
TEAM TE VERSTERKEN
ZIJN WIJ OP ZOEK
NAAR EEN

GEPASSIONEERDE

SLAGER (m/v)

WIL JIJ OOK DEEL
UITMAKEN VAN ONS
AMBITIEUS VERHAAL?
Mail ons dan snel je cv door of
neem telefonisch contact op

info@vastenavondt.be

02 569 44 40

AALST
Wie vanaf augustus naar de
Aalsterse binnenstad komt
met de wagen, zal rekeningen moeten houden met heel
wat nieuwe verkeersregels. Er
wordt een circulatieplan ingevoerd, in verschillende straten
verandert de richting. Het circulatieplan moet zorgen voor
een vlottere doorstroming van
het verkeer. In verschillende
verbindingswegen, zoals bijvoorbeeld de Burchtstraat
en de Koolstraat, zal het verkeer rekening moeten houden
met enkelrichting. Het plan
moet ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de
stad verhogen. Zo’n ingrijpend circulatieplan wordt niet
overal enthousiast onthaald.
Online gaat een petitie rond
die al 500 handtekeningen
verzamelde. Niet alleen autobestuurders, ook handelaars
vrezen dat het nieuwe circulatieplan moeilijkheden met zich
mee zal brengen. Het verkeer
komende van Nieuwerkerken
en Mere bijvoorbeeld zal niet
meer door de Sint-Jobstraat

kunnen, zij moeten de ring
nemen. Criticasters vrezen dat
het op de ring nog drukker
zal worden. Schepen JeanJacques De Gucht (Open
VLD), die het plan invoert, is

worden ze over de ring rond
Aalst gestuurd. In de Aalsterse
binnenstad moet het iets mindere verkeer de veiligheid van
de fietsers en schoolgaande
jeugd verhogen. Afwachten

ervan overtuigd dat het nieuwe circulatieplan de veiligheid
van de zwakke weggebruiker
in het stadscentrum zal verhogen. Zo zullen mensen die hun
kinderen naar school brengen,
niet meer vlak door het stadscentrum kunnen rijden, maar

wat de invoering van het
nieuwe circulatieplan teweeg
brengt. Tegelijk komen er ook
maar liefst 40 nieuwe fietsstraten bij en geldt er binnen de ring een snelheidsbeperking van 30 kilometer
per uur.
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Vaccinaties
gaan steeds
sneller:
dagrecord van
meer dan 3.000
AALST
Het wordt steeds drukker rond de
sporthal Denderdal, want de vaccinaties draaien op kruissnelheid. Er werden al meer dan 15.000 prikken gezet
en vorige week sneuvelde het dagrecord. Het record staat nu op 3157
vaccins op één dag. Het vaccinatiecentrum en alle medewerkers en zorgverleners draaien er op volle toeren. “De
sterke stijging van onze productiviteit
is onmiskenbaar een feit: zodra vaccins beschikbaar zijn worden ze meteen toegediend”, zegt burgemeester
D’Haese. “De tussentijdse resultaten
mogen alvast gezien worden: 1.046
prikken gezet op dinsdag 30 maart,
1.131 prikken op 31 maart, 1.163 prikken op 1 april en 1.193 prikken op 2
april. De voorbije week werden er lefst
5.572 prikken gezet.”

Straatracer
veroorzaakt
zwaar ongeval,
slachtoffer
zwaargewond
AALST
Een jonge bestuurder heeft zondagavond op de Aalsterse Albrechtlaan
een zwaar ongeval veroorzaakt. Met
zijn Mercedes reed hij met een hoge
snelheid in de flank van een andere
wagen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeval gebeurde zondagavond
rond 22.30 uur, ter hoogte van Eggo
keukens op de Albrechtlaan. De crash
zou gebeurd zijn in het midden van de
weg. De bestuurder van de Mercedes
reed aan een hoge snelheid op de flank
van een Audi. Hij sleurde het voertuig
tien meter mee. Het slachtoffer in de
Audi moest door de brandweer uit de
wagen bevrijd worden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.
De bestuurder die de crash veroorzaakte, kwam er quasi ongedeerd van
af. De man is geen onbekende voor de
politie. Hij is één van de straatracers
die vaak met zijn Mercedes met hoge
snelheid langs het Vredeplein en het
Keizersplein rijdt. De man legde ook
een positieve drugstest af. Door het
ongeval was de Albrechtlaan enkele
uren afgesloten voor het verkeer.
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Openbare toiletten
in stadspark weer open

AALST
De openbare toiletten in het
Aalsterse stadspark zullen
opnieuw worden geopend.
Lien Gees (CD&V) heeft daar in
de gemeenteraad naar geïnformeerd, want door de lente die
stilaan in het land is, komen er

meer mensen naar het stadspark. “De laatste weken stegen de temperaturen af en toe
en waanden we ons op een
zonnig terrasje. Echter, niets is
minder waar. We blijven zoals
de voorbije maanden verder
wandelen, maar met dit mooie

weer zoeken we nog meer
het groen en speelplezier op.
Jonge gezinnen met kinderen
zien hun vakantieopvang wegvallen en vinden afwisseling
in het stadspark. Daar ondervinden zij echter nood aan
openbaar sanitair”, vertelt Lien
Gees. Naast de oproep van de
kinderrechtencommissaris om
de speeltuinen open te houden, deed Gees de oproep om
als stad de kop niet in het zand
te steken en een veilige oplossing te voorzien. “Ik ben heel
blij dat schepen Verdoodt onze
oproep positief benaderde en
de toiletten opnieuw zal open
stellen. Zij zullen ook meegenomen worden in het intensief
onderhoudsplan waardoor
elke burger veilig gebruik kan
maken van het sanitair”, aldus
Gees.

De nummer 1
in lokaal nieuws
OLV start constructie van een
nieuw gebouw op de Keienberg
AALST
Aan het OLV Ziekenhuis in
Aalst zijn de werken gestart
vo o r e e n n i e u w g e b o u w
waarin een aantal ondersteunende diensten zullen
ondergebracht worden. Het
nieuwe gebouw biedt 3.386

rilisatiedienst en voor de
bereidingsactiviteiten van de
dienst Apotheek. De eerste
verdieping is voorzien voor het
laboratorium Pathologische
O ntle e dk und e. D eze dr ie
diensten hebben al langer
te kampen met een nijpend

m2 vloeroppervlak en komt
bovenop de bestaande ondergrondse personeelsparking
aan de Keienberg, achter het
hoofdgebouw van het OLV
Ziekenhuis. De vergunning
voorziet in een gebouw met
twee verdiepingen en een
technische penthouse. Het
gelijkvloers wordt de nieuwe
locatie voor de centrale ste-

plaatsgebrek. Zo wordt de
sterilisatie van herbruikbare
materialen om die reden al
enige tijd deels uitbesteed.
In de zone voor Apotheek
komt een clean room voor de
bereidingen van cytostatica,
steriele en niet-steriele bereidingen conform de nieuwe
normering die vanaf 1 januari
2023 in voege treedt. Het labo

Pathologische Ontleedkunde
krijgt na meerdere jaren in een
te klein geworden labo te hebben gewerkt, uitzicht op een
aangepaste locatie die aan
alle normen zal voldoen. Het
OLV wil het gebouw afwerken tegen eind 2022 zodat
het begin 2023 in gebruik
kan worden genomen. De
hoofdaannemer voor de ruwbouwwerken is de firma CIT
Blaton. Het project vergt een
investering van 8,2 miljoen
euro (exclusief inrichting en
uitrusting) en wordt volledig
met eigen middelen gefinancierd. “De groei van onze
activiteiten en de invoering van
nieuwe normeringen maken
deze investering noodzakelijk. Tegelijk zetten we met dit
project onze voortdurende
inspanningen voor kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie voort”, zegt Peter
Verhulst, Algemeen directeur.
“Bovendien vinden we het
belangrijk om onze medewerkers een professionele en
aangename werkomgeving te
bieden. Dat zit allemaal vervat in dit project, waarmee we
ons verder voorbereiden op
de toekomst.”

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)

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. NIEUWE VOORWAARDEN

TERNAT (WAMBEEK) HERNE (ST.P.-KAPELLE) NINOVE (MEERBEKE)

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

€ 349.000

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.
NIEUWE VOORWAARDEN

Gelijkvloers
NIEUWBOUWAPP.
met 2slpks, RUIME leefruimte open
keuken, GROOT TERRAS, GARAGE,
kelder. Gunstige ligging.Verkoop
onder registratierechten. EPB in
aanvraag. Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv.

€ 475.000

€ 289.000

ROOSDAAL (PAMEL)

NINOVE (CENTRUM)

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

V ER

KO C

HT

€ 239.000

VERKOOP - VERHUUR
NIEUWBOUW - BOUWGRONDEN
VERKAVELINGEN - PROJECTONTWIKKELING

VASTGOED IS MIJ
MET DE PAPLEPEL
IN DE MOND GEGEVEN!
Ik ben Vincent De Schepper, erkend
BIV vastgoedmakelaar en EPCdeskundige, geboren en getogen in
Roosdaal, de hoofdgemeente van
mijn werkgebied.

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

Jullie kunnen mij steeds contacteren
voor waardebepalingen in GrootNinove, Liedekerke, Denderleeuw en
Affligem. Na mijn bachelor Rechtspraktijk en een aantal stages en
vakantiejobs bij verschillende notariaten, heb ik ervoor gekozen om nog
een bachelor Vastgoed te behalen
aan de Odisee Hogeschool te Aalst.

•
•
•
•

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

HOE GAAN WIJ TE WERK?
•
•
•
•
•
•
•

Het is intussen 5 jaar geleden dat
L&S Vastgoed mij de kans gegeven
heeft om te mogen werken in één
van de mooiste regio’s in Vlaanderen: Het Pajottenland. Het glooiende
landschap, de mooie woningen en
de toffe klanten zorgen er elke dag
opnieuw voor dat ik als schatter met
volle moed de baan op ga met een
grote glimlach, steeds op zoek naar
nieuwe panden om te mogen verkopen.

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?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bent u ook geïnteresseerd in een
gratis waardebepaling, vastgoedadvies en een vlotte verkoop van uw
woning? Dan bent u bij ons aan het
juiste adres!

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

LENNIK (SKL)

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
2700 volgers op social media
Professionele fotoreportage
In onze etalage staat uw pand continu in de kijker

DILBEEK

NINOVE (CENTRUM)

BOUWGROND

WIJ ZIJN
OP ZOEK
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

Zeer RUIME woning op Z-ger. perceel van +- 20a. 2 slpks, INRICHTB.
zolder + GARAGE. Compleet onderIE
kelderd. EPC 784 - TVg/WgLk/Gmo/
OP
Gvkr/Gvv.
NIEUWE VOORWAARDEN

2slpkr app op de 1ste verd. O.a.
RUIME wnkmr en VOLL GEINST.
kkn OVERDEKT TERRAS. GARAGE
en berging + STAANPLAATS . EPC
211 - Vg-Wg/Gmo/Vkr/Gvv.
NIEUWE VOORWAARDEN

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

€ 299.000

€ 349.000

NAAR
PANDEN
VOOR ONS
CLIËNTEEL!

UW WONING SUCCESVOL VERKOPEN? DOE BEROEP OP ONZE EXPERTEN! BEL 0473/96.11.22
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BRU
Uw binnenhuisdecorateur

SPONSOR van
KVK NINOVE
Bezoek onze website

De voordeligste decoratiezaa

www.brunic.be

NIEUWE COLLECTIES 21/22 ZIJN BINNEN!
GRAS TAPIJT

GRASMAT VICTORIA

Namaakgras
voor binnen en
buiten
Rolbreedte 2m

GRASMAT VIRTON
Golfgrasmat
4m breedte
Geperforeerde rug
Waterdoorlatend
1550gr/m2
100% Polypropyleen

Luxekwaliteit
Geperforeerde onderlaag
voor waterdoorsijpeling
Voor binnen en buiten
2m en 4m breedte
Ideaal voor veranda’s,
caravan, terrassen en tuin

€ 699

/m2

€ 499

€ 1299

/m2

/m2

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

VINYL TEGEL

€ 1799
/m2

ACTIEPRIJS

VINYL TEGEL

305 x 305 x 2,0 mm
0,30 mm slijtlaag
3,34m2/pak
Voor particuliere woningen,
winkels, kantoren, hotels,
scholen, ...
Schoonmaken met Monel

MONEL
Voor het reinigen van Marmoleum en Vinyl

305 x 610 x 2,0 mm
0,30 mm slijtlaag
3,34m2/pak
Voor particuliere woningen,
winkels, kantoren, hotels,
scholen, ...
Schoonmaken met Monel

10L

1L

€ 1359
/1L

€ 2499
/m2

€ 1999
/m2

€ 1999

€ 2499
/m2

/m2

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

TAPIJT RAVALI
VOOR BINNEN EN BUITEN

140cm x 200cm

€ 13400
/stuk

160cm x 230cm

€ 17900
/stuk

200cm x 300cm

€ 279

00
/stuk

€ 1110

/1L

ACTIEPRIJS

€ 7999
/10L

€ 4999

/10L

ACTIEPRIJS

TAPIJT RAVALI
VOOR BINNEN EN BUITEN

€ 7900
/stuk

ACTIEPRIJS

€ 9900
/stuk

ACTIEPRIJS

€ 15900
/stuk

ACTIEPRIJS

120cm x 170cm

€ 5900
/stuk

€ 9500

ACTIEPRIJS

/stuk

160cm x 230cm

€ 16900
/stuk

200cm x 290cm

€ 19900
/stuk

BESTEL NU ONLINE

BRUNIC.SHOP

€ 9900
/stuk

ACTIEPRIJS

€ 14900
/stuk

ACTIEPRIJS

volg ons op

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 14/04/21 t/m 08/0
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HOUTEN JALOEZIEËN

ROLGORDIJN

50mm
Hoogte 1500cm
Breedte 2000cm
Toonzaal
modellen

60cm x 180cm

GEWEVEN HOUT

63cm

59cm

-20%

-70%

€ 90500

€ 2269

/stuk

ACTIEPRIJS

BRUNIC MATRAS DEXTER

-30%

Anti-allergische polyster
30kg/m3 + pocket
Vaste hoes met bies,
hoogte 21 cm

€ 129

21 cm

€ 270

00

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

OP=OP PRIJS

DEKBEDOVERTREK
140cm x 200cm

€ 6995

00

€ 5596
ACTIEPRIJS

€ 8900

€ 19900

90cm x 200cm

€ 12900

€ 13900

140cm x 200cm

160cm x 200cm

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

BADMAT STEIN
100% Polyacryl
Poolhoogte 15mm
Wasbaar 40°
50 x 50cm

NIEUW!

€ 1899
ACTIEPRIJS

50 x 60cm

€ 24

99

ACTIEPRIJS

60 x 90cm

€ 39

99

220cm x 240cm

€ 10995

€ 8796

60cm x 60cm
60cm x 70cm
100% polyester
Fiberfill
500gr

€ 899
ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

TAPIJT RAVENNA

LOPERS

TAPIJT RAVENNA

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

ACTIEPRIJS

w.brunic.be

HOOFDKUSSEN LAMPOZA

€ 1799

ACTIEPRIJS

€ 18900

Vakundige
opmeting &
plaatsing van ons
BRUNIC team
ENORME KEUZE

Ninove (3.000m ) • Ring 19
2

Tel. 054/ 33 73 52 • Fax 054/ 300 658

MEGA-DECORATIE BRUNIC
www.brunic.be

Flatweave Sisal
60cm breed
8 ≠ kleuren
en tekeningen

€ 1699
/m

€ 1360
/m

ACTIEPRIJS

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

05/21. (Foto’s zijn niet bindend)
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Uw binnenhuisdecorateur

SPONSOR van
KVK NINOVE
Bezoek onze website
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www.brunic.be

50 0

TOILE CIREE
CRISTAL TRANSPARANT
0,10mm
1,40m breedte

Verschillende diktes verkrijgbaar
Verschillende breedtes:
1m40 - 1m60 - 1m80
Ook rond Ø 1m60

ROLLEN P
VOORR AO
AD

VANAF

€ 199

€ 699

/m

/m

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

TAFELLINNEN
150 x
150cm

€ 2995

50 x
220cm

€ 3595

150 x
260cm

€ 4295

150 x
290cm

€ 4595

200 x
200cm

€ 5495

50x 150cm

€ 1198

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

50% katoen - 50% polyester

ENORME KEUZE SIERKUSSENS
GEWEVEN SIERKUSSENS
verschilende tekeningen
Kussen + vulling
50cm x 50cm

€ 3999
/stuk

€ 3599

/stuk

ACTIEPRIJS

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

1399/m

€ 899*
/m

ACTIEPRIJS

* Alleen op voorraad

UW GORDIJNEN
VAKKUNDIG
GEMAAKT IN

BESTEL NU ONLINE

BRUNIC.SHOP

EIGEN
ATELIER

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 14/04/21 t/m 08/0
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VASTTAPIJT IDA

RUBBER VLOERBEKLEDING
Brede RIB RUBBER
Rolbreedte 1,20m
Antislip
Voor o.a. terrassen,
toonzalen, horeca:
achter de toog,
voor in de koffer van auto’s

€ 35

99

BRUNO INTERIEUR CENTER

1/10 BOUCLE
1170 gr/m2 totaal gewicht
5mm hoogte
Verschillende kleuren

€ 4699
/m2

€9

/m2

ACTIEPRIJS

VLOERBEKLEDING 2-3-4 & 5M BREEDTE
KAN OOK
OP MA AT
AFGE BOOR
D
WORDEN

€ 19

99
/m2

VINYL BIRGIT
5m breedte
2,9mm dikte
0,40mm sllijtlaag
1,950g/m2

/m2

/m2

ACTIEPRIJS

BEHANG SORBUS
VINYL OP VLIES
textielimitatie
13 kleuren
Afwasbaar
10m05 x 0,53m

VLOERBEKLEDING 2-3-4 & 5M BREEDTE

VINYL kan je
zelf plaatsen of
BRUNIC plaatst
het VAKKUNDIG
VOOR U!

/rol

ACTIEPRIJS

w.brunic.be

1,40m x 2m

1,70m x 2,30m

!

2m x 3m

€ 11500 € 15400 € 210 00
ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

/m2

ACTIEPRIJS

BEHANG SORBUS

BRUNIC VERF
BRUNIC SUPERACRYL
Mat, afwasbaar.
Droogtijd 1 uur na verwerking
31 verschillende
99
kleuren
4L

€ 2999

2,5L

€ 2099

/rol

€ 1499

OOK
MA AT WE RK

€ 1599

€ 3695

/rol

AFGEBOORDE TAPIJTEN
1/8 Cut PILE
2 PLY 1530 g/m2
Action Boek
11,40mm

VINYL OP VLIES
Panter motief
Bruin en antraciet
Afwasbaar
10m05 x 0,53m

€ 2295

/m2

ACTIEPRIJS

VISGRAAT PARKET
4m breedte
2,70mm dikte
0,20mm sllijtlaag
1,510g/m2

€ 2995

95

€ 2499

/m2

ACTIEPRIJS

VLOERBEKLEDING 2-3-4 & 5M BREEDTE

€ 2395

VINYL gebroken steen
3m breedte
Geen naden
Comfortabel
Gemakkelijk
te onderhouden
Hoge indrukweerstand
3,2mm dikte
0,30mm sllijtlaag
2,300g/m2

€ 43

€ 3058

10L

€ 9900

€ 6930
ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

€ 2299
/rol
ACTIEPRIJS

Ninove (3.000m ) • Ring 19
2

Tel. 054/ 33 73 52 • Fax 054/ 300 658

MEGA-DECORATIE BRUNIC
www.brunic.be

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

05/21. (Foto’s zijn niet bindend)
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Zaak rond loslopend
varkentje opgelost

AALST
Een loslopend varkentje dat al een
week vrij rondliep in het centrum
van Hofstade, is gevangen. Het
diertje was ontsnapt bij een gezin
in de buurt. De bewoners van het
woonwagenpark aan de fietssnelweg zagen het varken al een week
rondwandelen in de buurt. Het liep
er op straat, tussen de woonwagens en in de tuin van internaat
’t Kasteeltje. Het dier was ontsnapt bij een gezin uit de buurt.
De bewoners van het woonwagenpark hadden al enkele pogingen ondernomen om het varken
tegen te houden, maar het beest

Patat

REGIO
Een Vlaming kan moeilijk zonder zijn patatjes. Wat in vele landen slechts ‘een groente’ is, is
bij ons basisvoedsel geworden.
Vergeleken met graan – waaruit brood werd gemaakt – is de
aardappel pas vrij recent in onze
voedselketen gekomen. De ‘patat’
komt uit Zuid-Amerika en werd
pas in de 16de eeuw populair in
Europa. De aardappel behoort,
zoals de tomaat, tot de groep van
de nachtschade (solanum). Niet
alle aardappelen zijn eetbaar. Er
zijn ook soorten die teveel sola16

liet zich niet zo gemakkelijk vangen. “Donderdagavond is de politie langs geweest samen met de
dierenbescherming. Zij zijn er wel
in geslaagd om het varken te vangen”, zegt één van de bewoners
van het woonwagenpark. “Het
beest was hier al een hele week op
wandel, maar we hebben er geen
last van gehad, hoor.” Het diertje
kreeg zelfs eten van de buurtbewoners, die stilaan wel wat bezorgd
werden over de eigenaars. “Maar
we zijn nu gerust, want het varkentje zit weer in de tuin waar het
thuishoort. Bij een gezin hier uit de
buurt. De zaak is opgelost.”

Volg ons via

RESTAURANT EENDRACHT

TAKE AWAY

MOEDERDAG
nine bevatten en dus giftig zijn.
Wanneer aardappelen niet goed
bewaard worden en groen uitslaan
neemt ook het solanine gehalte
toe. Ze zijn dan niet meer geschikt
voor consumptie. Sommige aardappelrassen vormen zaadbessen.
Die zijn ronduit giftig, in tegenstelling tot de tomatenplant waarvan
wij de vruchtenbessen wel eten.
Maar bij de tomatenplant zijn die,
net als de stengels en de bladeren, giftig. Maar door te rijpen
verliezen de tomaten hun giftigheid. En hoe zit het met onze frietjes? Die zouden volgens de enen
al in de 17de eeuw in Namen zijn
bereid, volgens de anderen zou
het in Frankrijk zijn geweest dat
de eerste frietjes werden bereid.
Een algemeen misverstand is dat
de Amerkaanse benaming ‘french fries’ moet vertaald worden
als ‘Franse frietjes’. Het werkwoord ‘to french’ betekent in het
Engels niet meer dan ‘in de lengte
doorsnijden’. Bovendien spreken
de Engelsen zelf van ‘chips’, de
Fransen en de Duitsers noemen
onze nationale trots ‘pommes frites’ en de Nederlanders boven
de Moerdijk noemen ze gewoon
‘p a t a t ’. M e rc h te m n a a r Ed d y
Cooremans publiceerde in 2018
samen met André Decar t een
omvangrijk boek van meer dan
300 pagina’s, getiteld ‘Van aardappel tot friet’. (jvm)

Zaterdag 8 mei (10-14u)
Pierre Cornelisstadion
• Menu’s (vanaf € 25)
• Pannenkoeken Roger Van Damme
• Belgische pralines

Ontdek ons aanbod
via www.eendracht-aalst.be
Bestellen mogelijk tot en met 4 mei

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

• 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Zwerfvuil rapen
voor River Clean Up Challange
AALST
Schepen Katrien Beulens
en burgemeester Christoph
D’ H a e s e h e b b e n s a m e n
met Valerie De Groote van
R i ve r C l e a n U p d e h a nden uit de mouwen gestoken. Ze ruimden afval langs
de Dender. De River Clean
Up Challenge daagt iedereen en dus ook de lokale
besturen uit om de af valproblematiek langs waterlopen aan te pakken. Het team
was daarvoor ook te gast in
Aalst, waar de Dender door
de stad loopt. “We hebben
er burgemeester Christoph
D’Haese en schepen Katrien
Beulens uitgedaagd. Zij gingen de uitdaging, ondanks
de extreme weersomstan-

digheden, met de glimlach
aan”, zegt Valerie De Groote.
Aan Beulens en D’Haese om
op hun beur t ook iemand
uit te dagen. Daarvoor kijken ze naar de Aalsterse

o p p os i ti e pa r tij e n. L a nd e r
Wantens van Groen en Sam
van de Putte en Ann Van De
Steen van Vooruit mogen
de handen uit de mouwen
steken.

Vaccinatiecentrum
Denderdal
maakt gebruik
van QVaxreservelijst
AALST
Vanaf deze week kan iedereen zich
inschrijven op de QVax-reservelijst van
het vaccinatiecentrum Denderdal. Zo
kan je vervroegd je vaccin krijgen, als
er op het einde van de dag nog ongebruikte spuitjes klaar liggen. De vaccinaties schakelen in vaccinatiecentrum
Denderdal een aantal versnelleningen
hoger. Het is de beurt aan steeds jongere senioren, en net als in een dertigtal andere vaccinatiecentra in ons
land werkt Denderdal ook met de reser-

Stad zoekt Aalstenaars
die telraam willen installeren
AALST
Om de effecten van het nieuwe circulatieplan in kaart te
brengen, schakelt Aalst de
hulp in van de Aalstenaars via
Telraam. “Woon jij in één van
de volgende straten of segmenten? Help Aalst dan op
weg naar een meer bereikbare, leefbare en veilige verkeersstad. Hang een telraam
aan je voorgevel”, klinkt het
bij de stad. Met Telraam kun
je het verkeer in je straat tellen met een volautomatische
teller. “We voorzien begeleiding en workshops om je te
ondersteunen bij de installatie
van het toestel. Je bevestigt
Telraam aan je raam en het
verkeerstellen kan beginnen.
Iedereen kan alle meetgege-

vens bekijken”, aldus de stad.
De tellingen moeten het aantal
auto’s op de belangrijke circulatieassen meten. Ook het

aantal auto’s en fietsers op
de fietslijnen en in de wijken
worden geteld. De stad gaat
daarvoor op zoek naar mensen in verschillende straten,
niet alleen op de Wallenring,
maar ook in straten die meer
door enkel lokaal verkeer worden gebruikt. Via de tellingen
krijgt de stad een beter zicht
op het resultaat van het circulatieplan dat op 16 augustus 2021 wordt ingevoerd. De
stad zoekt 40 enthousiaste
bewoners. Ze dienen een foto
te sturen van hun straat vanuit het raam en moeten zich
aanmelden op de website van
de stad Aalst. De beste locaties worden dan gekozen, en
daarna worden de telramen
geïnstalleerd.

velijst van QVax. Via QVax kan je je
online inschrijven op een elektronische
reservelijst,je kan er aangeven op welke
momenten je beschikbaar bent om snel
te worden opgeroepen. Als een vaccinatiecentrum dan mensen nodig heeft
om snel vrijgekomen vaccinatieplaatsen
in te vullen, zal het centrum via de elektronische reservelijst van QVax automatisch de mensen met hoogste prioriteit,
bijvoorbeeld de oudsten of mensen met
een minder goede gezondheid, kunnen
oproepen die hebben aangegeven dan
beschikbaar te zijn. Mensen worden
verwittigd per sms en e-mail. Zij moeten
dan meteen snel reageren en online
bevestigen dat ze de vrijgekomen plaats
kunnen innemen. Met de reservelijst
van QVax is het doel om zo weinig
mogelijk vaccins verloren te laten gaan.
17

fietspad Tragel
AALST
Fietsers kunnen zich voortaan
iets veiliger verplaatsen tussen de Zwarte Hoekbrug en
de Tragel. Er werd een opvallend rood geschilderd fietspad aangelegd. Van achter
het station loopt het fietspad
langs de Dender, over het
kruispunt met de Denderstraat
en richting het jaagpad in
Hofstade. Maardaarvoor moeten fietsers eerst wel voorbij
de Tragel, waar het soms druk
kan zijn en automobilisten
niet altijd naar hun snelheidsmeter kijken. Om de situatie
voor fietsers iets aangenamer
te maken, werd er een fietspad aangelegd op het eerste
deel vanaf de Denderstraat,

in beide richtingen. Op termijn wordt de volledige straat
Tragel aangepakt, om het voor

De stad van
de toekomst

de fietser nog veiliger en aangenamer te maken langs het
water.

Uw ide e
is o nz e e
i
realisat
MODERN I KLASSIEK I MAATWERK

REGIO
Waar wij huizen bouwen of hier en daar
een winkelcentrum worden in China volledig nieuwe steden gebouwd om de
steeds verder gaande verstedelijking op
te vangen. Grote architectenbureaus zorgen vaak voor futuristische ontwerpen.
Zo zijn er de plannen voor de bouw van
een nieuwe stad bij Chengdu, de hoofdplaats van de provincie Sichuan in het
zuiden van China. Op een gebied van
4,6 vierkante kilometer komen universiteiten, labo’s en kantoren. De Amerikaanse
firma’s OMA en GMP zorgden voor een
futuristisch ontwerp. Het nieuwe stadsdeel komt in de buurt van een nieuwe
internationale luchthaven, de tweede voor
Chengdu. Naast de hierboven opgesomde gebouwen komen er ook publieke
faciliteiten waaronder een grote transporthub (bus, trein, metro). Kenmerkend voor
deze stad van de toekomst zijn de groene
ruimten (ook op de daken van de gebouwen) en dito terrassen. In grote delen van
dit nieuwe stadsdeel is geen plaats voor
autoverkeer. Een bijzonder gebouw is het
Eye of the Future, een achthoekig, ronddraaiend uitkijkplatform van waaruit je de
hele stad en haar omgeving kan bewonderen. Het project in Chengdu is één van
de vele nieuwe stadsprojecten in China,
maar wel één van de meest spectaculaire.

JA, ik wil!-affiche

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

MARTINIQUE

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
18

AALST
JA, ik wil. JA, ik wil. JA, ik wil me laten
vaccineren. De in het oog springende
posters duiken overal op in het straatbeeld. De meest opvallende is ongetwijfeld die op de fabriek van Tereos.
Vanop het Werfplein zie je de affiche,
maar ook vanop het viaduct op de
Boudewijnlaan heb je zicht op de witte
‘JA, ik wil” met roze achtergrond. Yvan
De Boitselier, Lucien Van Impe, Lynn
Van Royen, Steven Van Gucht,.. Overal
Overal zullen deze bekende koppen
uit Lede, Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en
Denderleeuw in het straatbeeld opduiken. Aan Vaccinatiecentrum Denderdal
Aalst komt er ook een selfiewall. Zo
kun je helema al 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 de JA IK
WIL profielkader toe te voegen aan je
Facebookprofielfoto”, klinkt het.

NUMMER 1

www.immomarc.be

45

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

NINOVE

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

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

NINOVE
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€ 419.000

Tel. 0495 54 65 50

ROOSDAAL-PAMEL

MEERBEKE

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
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PRIJS BESPREEKBAAR
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.
€ 219.000

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

APPELTERRE-EICHEM

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

T
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APPELTERRE-EICHEM

Op een uiterst rustige locatie treft u deze instapklare verzorgde OPEN BEBOUWING, met achteraan mooi panoramisch
uitzicht op Neigembos – ruime liv- nieuwe volled. Uitgeruste
kkn – toilet – 3 slpks – nieuw ing. badk – cv aardgas – garage
voor 2 auto’s, carport, terras met overkapping, uitzonderlijke
ruime siertuin met vijvertjes
€ 269.000

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

NINOVE

GERAARDSBERGEN

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

Op 5 min van centrum, station en openbaar
vervoer goed gelegen woning – 3 slpks – cv
aardgas – GEEN TUIN. Inkom – liv- ing. kkn –
kelder – badkamer – 2 slpks + 2 mogelijk

MEERBEKE

MEERBEKE

€ 175.000
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€ 145.000

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

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

NINOVE

DENDERHOUTEM

IDEGEM

Centraal goed gelegen BELETAGE met garage
voor 3 auto’s – ruime oprit – grote tuin. Inkom
-liv-ing.kkn-overdekt terras – nieuw inger
badk – 3 slpks – cv mazout – elek CONFORM
– nieuwe ramen hoogrendementsbeglazing

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

2 appartementen derde verdiep en 1 studio
dakverdiep. Overal centrale verwarming met
aardgas – nieuw geisoleerd dak – de 2 appartementen beschikken elk over een garage en staanplaats, de studio beschikt over een staanplaats

OPHASSELT

NEDERHASSELT

NINOVE

€ 189.000

€ 270.000

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

T
KOCH

VER
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Prijzen en info op kantoor

BOUWGROND

OPEN BEBOUWING
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

HT
RKOC

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

€ 695

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

VER

D
HUUR

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

€ 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
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VE

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

UURD

VERH

€ 690

GEEN VERKOOP = GEEN KOSTEN
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Studenten
zorgen zelf voor
nog meer
studieplekken in
blokperiode
AALST
De Stad Aalst zal tijdens de volgende
blokperiode opnieuw 40 coronaveilige studieplekken aanbieden in het
Onthaalcomplex. Er komt ook een proefproject buiten de blokperiode. “We zijn
blij dat de Stad Aalst studenten opnieuw
de kans biedt om van 17 mei tot en met
26 juni een studieplek te reserveren”,
zeggen Matteo Cillo en Simon Vyverman
van Jong N-VA Aalst. “We vroegen schepen Karim Van Overmeire (N-VA) echter
om de mogelijkheid om ook buiten de
blokperiode studeerruimtes te voorzien.”
“We hebben als stadsbestuur de beslissing genomen om van 7 april tot en met
15 mei 10 studieplekken te voorzien
op woensdagnamiddagen en zaterdagen, om zo aan deze vraag tegemoet
te komen”, vult Karim Van Overmeire
aan. De studieplekken kunnen zoals
in het verleden gereserveerd worden
via het ticketsysteem van CC De Werf.
“Wat wel nieuw is, is het zelfregulerend
systeem van toezicht”, gaat schepen Van
Overmeire verder. “Studenten kunnen
zich hiervoor opgeven als vrijwilliger. De
studenten staan in principe zelf in voor
het toezicht. Ik heb er alle vertrouwen in
dat deze manier van samenwerken zal
slagen. Medewerkers van de Stad zijn
natuurlijk beschikbaar, mocht er zich een
probleem stellen”, aldus de schepen.
De studenten hebben er vertrouwen in.
“Hopelijk wordt ook dit proefproject een
succes; wij zullen in elk geval ons steentje bijdragen”, besluit Bailey De Bruyne
secretaris van Jong N-VA Aalst.
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Met meer hulp van vrienden
dan van het parket: Rik vindt zijn
wagen op eigen houtje terug
AALST
Rik Geers uit Nieuwerkerken
is bijzonder opgelucht, maar
ook kwaad. Op een parking
in Mechelen heeft hij vorige
week vrijdag zelf zijn gesto-

gestolen wagen op Facebook.
“Via mijn Facebookbericht
kreeg ik verschillende tips binnen. Een vriend van mij die
garagist is, zei dat we mijn
auto via de IMEI-code in de

len auto terug gevonden.
Dat deed hij met de hulp van
enkele vrienden, want op het
parket kon hij niet rekenen.
“Daar wilden ze net voor de
start van het weekend geen
nieuw dossier meer opstarten.” Als Rik vrijdagmorgen
zijn huis verlaat, merkt hij dat
zijn wagen niet meer voor de
deur staat. “De diefstal moet
rond 5 uur gebeurd zijn,
Mijn vrouw hoorde de hond
toen blaffen, maar we hadden helemaal niets door. Even
later werd de auto opgemerkt
door een ANPR-camera op
de Siesegemlaan”, zegt hij.
Rik schakelt de hulp in van de
politie en deelt een foto van de

gps konden opsporen.” De
lokale politie moet echter eerst
toestemming vragen aan het
parket vooraleer ze die locatiegegevens mogen opspo-

ren. Dat verliep vrijdagavond
nogal moeizaam. “Het parket
wilde geen nieuw dossier openen omdat het al bijna 17 uur
was. Het zou pas voor maan-

dag zijn, kregen we te horen.”
Zolang wilde Rik niet wachten. Samen met een vriend
begon hij dan maar zelf zijn
wagen te traceren. “Het meest
recente signaal verscheen in
Mechelen, we sprongen in
de auto en lichtten ondertussen de politie van Aalst en
Mechelen in.” Even later vindt
hij zijn Renault RS Megane
terug. “Op een parking in een
bedrijventerrein, met Franse
nummerplaten”, zegt Rik, die
opgelucht, maar ook kwaad
is. “Als het van het parket
had afgehangen, had ik mijn
wagen nooit terug gehad. Dat
de rechercheur eerst toestemming moet vragen is puur tijdverlies.” De politie van Aalst
valt niets te verwijten, voegt
Rik er nog aan toe. De identiteit van de daders is nog niet
bekend. “De ochtend voor
de diefstal liep hier wel een
man rond die zich nogal verdacht gedroeg. Op camerabeelden van de buren zie je
hem met veel aandacht naar
de auto’s kijken. Ik kan me
niet van de indruk ontdoen
dat hij er iets mee te maken
heeft.” De auto van Rik staat
momenteel nog bij de politie voor sporenonderzoek,
in de loop van de week zal
hij hem terug krijgen. “Als we
nu nog eens ’s nachts onze
hond horen blaf fen, zullen
we meteen beneden staan”,
besluit Rik.

Eerste stamceltransplantatie voor MS
REGIO
Op 22 maar t kreeg Oana
Bocanet, een stamceltransplantatie in het UZ in Jette.
Oana lijdt al meer dan acht
jaar aan multiple sclerose.
De ziekte trad bij haar op na
de geboorte van haar zoon
Patrick. Na de eerste onrustwekkende symptomen viel het
verdict: multiple sclerose. Het
was het begin van een strijd
tegen deze ver woestende
ziekte. Wekelijks stapte Oana
vijf keer van haar woning in
de August De Boeckstraat
naar de Stationsstraat voor
kine behandeling en jaarlijks brengt ze ongeveer een
maand door in het MS centr um in M e ls bro e k. Da a r
kwam ze terecht bij professor Miguel D’haeseleer die er
medisch diensthoofd is. Hij
leidt ook het MS Team in het
UZ Brussel. Hij biedt Oana nu
de mogelijkheid om via een
stamceltransplantatie de aftakeling van haar lichaam door
de ziekte te stoppen. Het is de
eerste maal dat deze ingreep,
die al vele jaren standaard
behandeling is voor leukemie,
in het UZ wordt toegepast op

Online
adverteren
Surf nu naar
www.goeiedag.be
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N°

in lokaal
nieuws

opnieuw worden ingebracht.
Het zijn spannende dagen
voor Oana. Door de zware
chemo begon haar haar uit
te vallen. Zij liet haar kinderen Elly en Patrick haar mooie,
lange haar afknippen. Soms
draagt ze een pruik, soms
ook niet. Nu bereidt ze zich

Vastgoedkantoor IMMO-TEAM BVBA
Affligemsestraat 443
1770 Liedekerke

GRATIS
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info@immoteam.be
www.immoteam.be
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service
voor uw
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Peehoopstraat 71 - 2-gevelwoning
met tuin en garage op 1a 82ca. Bwj
2011. Woonkamer, open keuken,
3 slaapkamers, zolder, badkamer en douchekamer. EPC = 68
Wg, Gmo, Gdv, Gvr

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.

€ 369.000

VERKOCHT

€ 189.000

LIEDEKERKE

TE HUUR: LIEDEKERKE

AFFLIGEM

2,42% incl. BTW
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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
70%
voorzien zijn van 2 slaapkamers.
VERKOCHT
3 LAATSTE APPARTEMENTEN
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.

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

voor op de cruciale behandeling. Op 16 maart wordt ze
opgenomen voor de laatste
intensieve chemokuur en op
22 maart krijgt ze uiteindelijk
de stamcellen opnieuw toegediend. Ondertussen zet Oana
zich nog volop in voor andere
MS patiënten die ze via haar
YouTube kanaal (MS Love
The MS-er taboo breaker)
moed probeert te geven. Een
droom is om in haar geboorteland Roemenië een MS
centrum naar het voorbeeld
van Melsbroek op te starten.
Vandaag worden in Roemenië
enkel dure transplantaties in
Mexico of Rusland aangeboden. Uiteraard is dat voor
de happy few. En dat vindt
Oana per definitie onrechtvaardig. Ook in België zijn
er MS patiënten die tienduizenden euro’s betalen voor
zo’n behandeling in Moskou.
Bang voor de transplantatie is
Oana niet, voor de ingrijpende
chemo wel. Gelukkig heeft
ze de steun van haar echtgenoot George en haar kinderen
Elly en Patrick en van de vele,
vele vrienden die ze hier heeft
gemaakt.

een MS patiënt. Algemeen
gezegd komt het hier op neer:
de stamcellen van de patiënt
worden afgenomen, dan worden de eigen cellen met chemo-therapie vernietigd waarna de gezonde stamcellen

Aantal slpks

Hoefstraat 89 - 3-gevelwoning met handelsruimte en ruime garage, op 4a 29ca.
2 slaapkamers, living met aansluitende
veranda, eetplaats, keuken, bad en douchekamer. Zonnepanelen met certificaten. EPC = 161. Wg, Gmo, Gvr, Gdv, Gvv

Stationsstraat 75 bus1 - Centrum Liedekerke :
1-slaapkamer-appartement. Het omvat woonkamer,
halfopen keuken, slaapkamer, badkamer, berging, veranda en ruim terras. Op wandelafstand van openbaar
vervoer, winkels en scholen. EPC 391 (label D). Ideaal
voor alleenstaande of koppel. Vrij vanaf 01 juli 2021

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

€ 399.000

€ 650

€ 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

VERKOCHT

VERKOCHT

K1

K2

184 m²

130 m²

VERKOCHT

VERKOCHT

BUITENL AND
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ekertjes
OOK ZOEKERTJES MOGELIJK OP ONZE WEBSITE

WWW.GOEIEDAG.BE

TE KOOP
2 koersfietsen in goede
staat, ideaal voor beginnend wieler toerist.
0486/28.15.62.
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)
Roosdaal - Houtstoof
werkhuis groot model /
Allesbrander merk FFEL 3
jaar - 054/33 17 20

TE HUUR

CONTACT

JOBS

Welle appar tement 2de
verdieping alle comfort.
balkon, garage, rustig en
centraal gelegen. Geen dieren. Vrij 01/07. (geen syndic)
0478/23.98.29.

Man zoekt contact met
slanke man 20 tot 50
jaar. (mag Afrikaan zijn).
0473/321.860.

Liedekerke - Linnenkastje
LIedekerek zoekt flexibele
verkoopster van lingerie,
mail cv naar linnenkastjeliedekerke@gmail.com,
info: 053/666 000

Denderleeuw studio met
grote living, keuken, badkamers + terras. 053/68.22.53.
Affligem Zegerhof 361 in
Affligem. Appartement, 2
slpk, open keuken, living,
terras, badkamer, garage en
berging. 0474/30.41.05.

Heer (65+) zoekt dame
(60 +) voor relatie met
gezelligheid, trouw, conversatie en oprechter
genegenheid - 0473/45
65 97
Man (66) zkt vrouw, ik doe
spiersport, ik ging naar
de sportzaal maar nu doe
ik het thuis, ik ben goed
gezond - 0465/08 36 95

Chauf feur leerlingver.
rijb. D + code 95 omgeving Liedekerke of
Schepdaal 25u/week. gsm
0497384197
Man zoek t als inwo nende huisbewaarder.
Privé persoon met veel te
groot domein.Meer info
0493/345.260.

Vooruit vindt het tijd voor
positieve maatregelen
AALST
Oppositiepartij Vooruit vindt dat de
stad Aalst werk moet maken van
een lente -en zomerplan in de aanpak van de coronacrisis. Zo’n plan
moet de mensen naar de stad lokken en tegelijk spreiden over verschillende plekken. De socialistische
partij vindt dat het tijd is voor positieve maatregelen in Aalst. De stad
moet mensen op een comfortabele
en veilige manier naar buiten lokken.
“Er is openbare ruimte genoeg voor
iedereen, zolang we maar niet allemaal naar dezelfde plekjes hollen”,
zegt gemeenteraadsid Ann Van de
Steen. Collega Sam Van de Putte
vult aan. “We kunnen op verschillende plaatsen in de stad voldoende
ruimte creëren om mensen te laten
samenkomen op een veilige manier.
Denk maar aan het Stadspark, de
Graanmarkt, het Astridpark, de
speelbossen en ook in de deel-

gemeenten”. Volgens Vooruit is
er nood aan een lente -en zomerplan voor Aalst. “We hopen dat
het stadsbestuur de verschillende
mogelijkheden voor haar inwoners
en bezoekers in kaart brengt”, zegt
Van de Putte. Bestuurslid Stephanie
Ngongo vindt ook dat er aandacht
moet komen voor de jongeren
in de stad. “In andere steden en
gemeenten werken ze met positieve
maatregelen. Duidelijke maatregelen. Cirkels op pleinen, maar ook in
parken. Ze brengen duidelijkheid en
werken uitnodigend.” Burgemeester
Christoph D’Haese (N-VA) verzekert de oppositiepartij dat er in Aalst
werk wordt gemaakt van een lente
-en zomerplan. “De huidige maatregelen opgelegd door de federale
regering hebben geen draagvlak
meer. We moeten dus werken aan
een globaal openluchtbeleid waarbij
we alle sectoren betrekken.”

Vredesprijs gaat naar
student en verpleegster

VARIA
Alle tuinwerken, aanleg,
onderhoud, gazons en snoeiwerken. Rooien van hagen
en bomen. Opruimen van
terreinen. gratis prijsofferte.
0478 47 03 40
Ninove, Liedekerke,
Roosdaal - Alle herstellingen binnen- en buiten
schrijnwerk - 0493/68 05 27
Kapster aan huis - Dames,
heren, kinderen - Regio:
Liedekerke, Denderleeuw,
Okegem, Denderhoutem,
Teralfene - 0475/64 93 84

OPHALING AAN HUIS: Oud
ijzer, koper, zink, lood, tin
enz. Ook leegmaken van huizen, zolder, kelder, garage
enz. 0475.97.05.64.

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

VERLOREN - Oorapparaat
Lapperre, beloning voor vinder - 053/67.41.16

Gezocht - Oude kapelradio's
/ kleine transistor radio's uit
de jaren 60, liefst in doosje,
Braun-Export - 0479/379
498

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

Gezocht - Alle vint age
Pioneer toestellen uit de
jaren 60-70 / bandrecorders
RT 707 / tuners versterkers
SX - 0479/379 498

HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?
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.

RUBRIEK :
REGIO :
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AALST
Ilse De Wolf, verpleegster, en
Hannes D’Hauwers, student lichamelijke opvoeding, mogen de
Vredesprijs van het Vredeshuis
in ontvangst nemen. ” Zij staan
symbool voor iedereen die ver
van de schijnwerpers elke werkdag opnieuw met toewijding zorg
draagt voor het ‘mens-zijn in coronatijden’”, licht het comité Werken
aan de Vrede toe. “Met deze eerbetuiging willen we alle zorgverleners een hart onder de riem steken.
We kunnen hun tomeloze inzet niet
genoeg waarderen, zeker nu voor
de derde keer in een jaar tijd het
aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft toenemen en ze
opnieuw het water tot aan de lippen
zien stijgen”, zegt Stefaan Van den
Abbeele (Vredeshuis Aalst). Vorig
jaar deze tijd ging Ilse De Wolf spontaan meedraaien op de spoeddienst
van het OLV-ziekenhuis. Ze verkoos
haar paasvakantie te spenderen aan
het helpen opvangen van de eerste overrompeling door coronapatiënten. Ook de maanden daarop
sprong ze bij als de nood hoog was.

“Vóór ik docente verpleegkunde in
het SAI werd, werkte ik 15 jaar lang
op de spoeddienst. Nu ik weer in de
bres sprong, realiseerde ik mij dat
mijn hart toch vooral in de actie en
in de verpleging zelf ligt”. Vandaar
ook dat zij na 10 jaar lesgeven het
onderwijs verlaten heeft en sinds 1
februari opnieuw op de spoeddienst
werkt. Hannes D’Hauwers liep tijdens de eerste coronacrisis stage in
het revalidatiecentrum van het OLVziekenhuis en zorgde voor de sportieve begeleiding van een groepje
kankerpatiënten tijdens hun behandeling. Ondanks het feit dat zijn
stageperiode doorkruist werd door
de eerste lockdown, voelde hij zich
zowaar geroepen om de groep in
beweging te brengen en te houden.
“Hij stelde spontaan en volkomen
belangeloos voor om online fitnesslessen te geven omdat voldoende
bewegen bevorderend is voor ons
herstel. Vanuit de garage van zijn
mama maakte hij opnames die wij
live konden meedoen via Zoom,
en die we nu achteraf nog steeds
kunnen bekijken via Youtube”, zegt
Inge De Vriendt.
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