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AALST
Het nieuwe zwembadcomplex in Aalst, 
voorzien van o.a. een 50-meterbad, een 
25×35-meterbad en een uitgebreid fun-
gedeelte (in een latere fase 2) zal in okto-
ber haar deuren openen onder de naam 
“Aquatopia”. Het krijgt ook een Ilse-bad, 
ter nagedachtenis van overleden ex-bur-
gemeester Ilse Uyttersprot. Het nieuwe 
zwembadcomplex voorziet naast een pak 
meer zwemwater ook een groot kinder-
paradijs met glijbanen en funbaden. “De 
naam Aquatopia spreekt tot de verbeel-
ding. Zowel jong als oud, kan zich hier iets 
bij voorstellen. We hopen bovendien dat 

mensen binnenkort de termen Aquatopia 
en Utopia linken aan een stad die de laat-
ste jaren een opvallende metamorfose 
doormaakt.
 (lees meer pag 4)
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Vanaf nu zal er ook 
op zondag wo r-
den gevaccineerd. 
Voorlopig gaat het 
om een bepe rk t 
aantal vaccinatie-
centra, maar het is 
de bedoel ing 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 vaccine-
ren. 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 vac-
cinatie de enige manier is om uit deze 
impasse te raken. Anders blijven we 
nog maanden in de ban van het coro-
navirus.
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25 jaar
In 2010 praatte Goeiedag met Michel 
Verschueren, die van 1980 tot 2016 verbon-
den was aan RSC Anderlecht, als manager 
en als bestuurslid. Hij is ondertussen bijna 
90 jaar oud en nog heel kranig. Het inter-
view kwam er een jaar nadat hij, geveld 
door een hartaanval, zeven dagen in coma 
lag. Je moet het interview dus lezen in het 
perspectief van het jaar waarin het werd 
geschreven.

Hoe kwam Michel Verschueren 
tot de sport?
Ik ben l icentiaat l ichameli jke opvoeding 
van opleiding, net als Wouter Vandenhaute 
(Woestijnvis), Karel Van Eetvelt (Unizo) – wist 
Mister Michel toen al dat deze geide heren 
nog een belangrijke rol in RSC zouden spelen 
? - en Jan De Schepper (Telindus), en ben heel 
mijn leven met sport aan de slag geweest. In 
mijn beginjaren was ik full time leraar L.O. en 
werkte tegelijk als kinesist en als voetbaltrainer 
van E. Aalst. Eén van mijn bijnamen, De Zwarte 
Kat, dank ik aan de zwarte collants van de 
keurgroep waarmee ik werkte in Aalst.

Je bent meer bijna 25 jaar manager van 
Anderlecht geweest. Wat vind je zelf je 
grootste verdienste?
Onder mijn leiding én op vraag van Constant 
Vanden Stock werd het oude Astridpark in 
vijf fazen omgebouwd tot een modern sta-
dion met een capaciteit van 28.000 toeschou-
wers. Met zijn loges,  business seats en kwali-
teitsrestaurant was het een stadion waar heel 
wat Europese topploegen naar op keken. De 
opbrengst van de business seats en loges lie-
ten ons toe alles met eigen middelen te finan-
cieren.

Met jou als manager heeft Anderlecht 
sportief een mooi parcours afgelegd.
Ik heb als manager 11 nationale titels 
en 3 Europese finales – waaronder 
de UEFA-cup tegen Benfica – mogen 
beleven. In 2004 nam ik afscheid 
van mijn job als manager en werd 
Herman Van Holsbeeck mijn opvol-
ger. Vandaag vervult ‘Mister Michel’ 
nog vier functies: lid van het bestuurs-
comité, beheerder van de vzw, 
afgevaardigd bestuur-
der van de vzw Saint-
Guidon (restaurant) 
en de vzw Winners 
(Merchandising). Hij 
is tevens ‘mem-
ber of the board’ 
b i j  d e  E C A 
(European Club 
A s s o c i a t i o n ) 
als ver tegen-
woordiger van 
Anderlecht én 
het Belgisch 
voetbal.

Je staat bekend als workaholic 
en dat werd je bijna fataal.
Ja, maar dan een ‘workaholic’ zonder ‘alco-
hol’! In februari 2009 ging ik door een diep 
dal. Ik had zware vergiftigingsverschijnselen 
ten gevolge van een niercrisis. Ik lag op de 
vloer van de badkamer. Dank zij mijn vrouw en 
een zeer goede vriend werd ik in allerijl naar 
het ziekenhuis gebracht. Ik lag vijf dagen in 
de coma. Toen ik weer ontwaakte was mijn 
allereerste gedacht: “Ik moet naar de match 
tegen Kortrijk”. Ik heb echter nog drie maan-
den moeten revalideren. Vandaag voel ik me 
echter prima.

Anderlecht werd voor de 30ste maal 
landskampioen in 60 jaar (situatie in 2010). 
Hoe doen ze het?
Ik denk dat de stabil iteit op sportief en 
beheersvlak daar een grote rol in speelt. Zo 
hebben we als 32 jaar dezelfde hoofdsponsor 
(Fortis, nu BNP Paribas Fortis). Daarnaast heb-
ben we een hoop goede spelers en trainers 
gehad en hebben we die ook nog vandaag. 
Anderlecht zat in een dipje maar Ariël Jacobs 
heeft rust gebracht en ons opnieuw als ploeg 
doen voetballen. Daarnaast is er natuurlijk het 
godsgeschenk Lukaku. Wij denken dat het 
beter is in een beloftevolle Belgische speler te 
investeren dan in een buitenlandse ‘ster’.   Als 
je kijkt naar Spanje, Italië en nu ook Engeland 
dan zie je dat de grote clubs boven hun stand 
hebben geleefd en fenomenale bedragen 
hebben uitgegeven van dure sterspelers. Met 
financiële problemen tot gevolg.

Heeft Michel Verschueren nog tijd voor 
andere interesses?
Kunst en cultuur hebben mij altijd geboeid 
én politiek! Ik lees nog elke dag mijn krantjes. 

Soms denk ik er wel aan om me in de 
politiek te gooien. Mijn broer was 14 

jaar senator. Iedereen kent me als 
een echt Belg én een royalist. Ons 
land opsplitsen, dat nooit! Brussel 
zal Vlaanderen nooit volgen en 
dat kan enkel leiden tot het ver-
lies van zijn status als Europese 
hoofdstad. Het land opsplitsen zal 
ons in diepe miserie storten. Leve 

België dus!

interviews
Michel Verschueren
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GESLOTEN

Di, WOE & DO

VRIJ

ZAT

ZO & MA

NIEUW OPWIJK

Steenweg op Dendermonde 192
1745 Opwijk
052/50.72.81
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10U00 TOT 18U00
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WOE & DO
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ZAT

MA, DI & ZO

ST.-GILLIS
DENDERMONDE

FRANS VAN SCHOORSTRAAT 20
9200 ST. GILLIS-DENDERMONDE
052/55.48.45
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PIETER JUNIUS
Grond- en afbraakwerken
Terrassen, opritten en parkings
Containerdienst • Afsluitingen
Plaatsen van tuinhuizen
Vellen en rooien van bomen
Teelaarde, compost en boomschors

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

INDI BEULLENS 
DIERENARTS AAN HUIS

VACCINATIES, 
ALGEMENE CONTROLE, 
GEZONDHEIDSPROBLEMEN, 
VOEDING EN MEDICATIE

Paard, hond en kat

indibeullens@icloud.com
Tel 0476/701.443

GEEN 
VERPLAATSINGSKOSTEN 

IN GROOT AALST

Steenweg op Dendermonde 110, 9308 Hofstade

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

 ENKEL OP AFSPRAAK

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

Simoniseren - Polieren
Dieptereiniging

www.starwash.be

 

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

                                                           Gratis offerte 

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

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

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

GRATIS 
OFFERTE

Mira De Bruyn
Commercieel afgevaardigde

0494/08.76.72
mira@goeiedag.be

Plaats hier uw publiciteit voor €38

Mira De Bruyn
Commercieel afgevaardigde

0494/08.76.72
mira@goeiedag.be

Plaats hier uw publiciteit voor €38
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Dankzij Aquatopia heeft Aalst 
er opnieuw een enorme troef 
bij”, aldus schepen De Ridder. 
Schepen van Sport, Matthias 
De Ridder (N-VA) licht toe: 
“Aquatopia klinkt als een plek 
waar je moet geweest zijn. 
Het wordt een zwemparadijs 
voor jong en oud, sportief en 
recreatief.”Met een catchy 
naam als Aquatopia hopen 
we te concurreren met gelijk-
aardige zwembaden in onze 
provincie en daarbuiten.” 
Veel mensen suggereerden 
de laatste maanden om het 

zwembad te vernoemen naar 
Ilse Uyttersprot. “We moe-
ten er niet flauw over doen: 
zonder Ilse zou het zwembad 
dat nu in de steigers staat er 
heel anders hebben uitgezien. 
Dus leek het ons niet meer 
dan normaal om op deze 
plaats een blijvend eerbetoon 
te voorzien. Ilse had zelf al 
het initiatief genomen om in 
de inkomhal het inhuldigings-
bord van het huidige zwem-
bad, waar haar vader indertijd 
het lintje heeft doorgeknipt, 
te hangen naast het nieuwe. 
Dat willen we dus zeker uit-

voeren zoals zij het in gedach-
ten had, al mag het daarbij 
toch niet stoppen. Daarom 
hebben we beslist om het 
50-meterbad “Raymond” en 
het 25×35-meterbad “Ilse” 
te dopen. Zij hebben beiden 
een grote rol van betekenis 
gespeeld in de geschiedenis 
van het Aalsterse zwembad 
en in de Aalsterse politiek in 
het algemeen. Twee ex-bur-
gemeesters die ons te vroeg 
hebben verlaten.” De ope-
ning van het nieuwe zwem-
badcomplex is voorzien voor 
begin oktober.

AALST
Voor de kleuters van de stede-
lijke basisschool De Notelaar 
heeft de paasvakantie nog 
één week langer geduurd. De 
kleuterklassen bleven dicht 

omdat er geen enkele juf het 
werk kon hervatten. De eerste 
Covid-besmettingen doken al 
op voor de paasvakantie. Ruim 
twee weken later was nog 
geen enkele van de besmette 

juffen voldoende hersteld. “Ik 
probeer om de scholen zoveel 
als mogeli jk open te hou-
den,”  zei schepen van onder-
wijs Karim Van Overmeire 
(N-VA) erover,  “maar het moet 
natuurl i jk menseli jk moge-
lijk zijn om dit in een veilig 
kader te organiseren. Daarom 
moet de kleuterafdeling nog 
een week dicht. Er wordt wel 
noodopvang voorzien. Dat 
vind ik essentieel, zodat we de 
problemen niet doorschuiven 
naar de ouders.” De kleuter-
afdeling werd weer opgestart 
van zodra er voldoende per-
soneel was. Voor de lagere 
school was er geen probleem, 
die ging maandag 19 april 
gewoon open.

AALST
Het keizersplein zal er bin-
nenkort wat anders uitzien. 
Op maandag is de eerste fase 
van de werken er gestar t. 
Het middenplein wordt aan-

gepast. Ter hoogte van het 
Koningin Astrid-standbeeld, 
aan de oversteekplaats voor 
voetgangers, wordt het mid-

denp le in  aangepas t.  De 
tweede fase is de aanleg van 
een voetgangerszone tus-
sen de Korte Nieuwstraat en 
het Vredeplein en start later. 
De werken brengen wel wat 

hinder met zich mee, maar 
zowel doorgaand als plaatse-
lijk verkeer blijft mogelijk.  De 
werken gebeuren omdat met 

het nieuwe circulatieplan de 
ri jr ichting er wordt aange-
past. “Aalst wil een bereik-
bare stad zijn waar iedereen 
welkom is. Of je nu te voet, 
met de fiets, het openbaar 
vervoer of met de auto komt. 
Om het centrum vlot bereik-
baar te maken, de binnenstad 
aangenamer te maken om te 
wonen, te werken, te leven, 
te ontspannen én het verkeer 
veiliger te maken, voorziet de 
stad aanpassingswerken op 
het plein.” “Het deel tussen 
het Vredeplein en de Korte 
Nieuwstraat wordt éénrich-
tingsverkeer vanaf 16 augustus 
2021. De parking Hopmarkt 
bereik je via de Boterstraat, 
wegrijden uit de parking doe 
je via de Korte Nieuwstraat. 
De vrijgekomen rijbaan wordt 
fietsers- en voetgangerszone”, 
aldus de stad. 

Nieuw zwembadcomplex Aquatopia

Kleuterklassen dicht gebleven 

Aanpassingswerken Keizersplein 
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AALST
De terrassen gaan opnieuw open, 
de zon zal schijnen, het wordt 
tot 21 graden.. 8 mei beloof t 
een echte Topdag te worden in 
Aalst. De stad en handelsvereni-
ging District A zullen dan ook een 
Topdag organiseren. Topdag Aalst 
is het jaarlijks shopping event wat 
heel wat shoppers doet afzakken 
naar het centrum. Deze dag wordt 
in normale omstandigheden rijk 
geanimeerd met muziek en dans. 
Na de geannuleerde editie van 
vorig jaar zal de editie op 8 mei er 
ook anders uitzien dan normaal. 
De stad Aalst werkte daarom nauw 
samen met de handelsvereniging 
District A en alle centrumdekenij-
en om deze corona-proof editie te 
organiseren. “Niet alleen willen we 
dit jaar een Topdag organiseren 
voor onze klanten, we willen ook 

voor onze handelaars een Topdag 
organiseren om ze een hart onder 
de riem te steken in deze  uitzon-
derlijke tijden. “We hopen hiermee 
samen een stap richting betere tij-
den te zetten”, klinkt het gezamen-
lijk. “Met “Aalst fleurt je op” willen 
de handelaars en horeca uitbaters 
hun klanten in de bloemetjes zet-
ten”, zegt Christ’l De Wuffel van 
handelsvereniging District A. “De 
Sjarels zullen op deze dag meer 
dan 3000 begonia’s uitdelen aan 
de bezoekers. Uiteraard moet deze 
Topdag nog steeds Corona proof 
verlopen en blijft het dragen van 
een mondmasker verplicht, volg 
ook steeds de aangewezen loop-
richting.” In 42 verschillende eta-
lages zullen ook bloemstukken te 
bewonderen zijn, originele creaties 
gemaakt door 11 deelnemende 
scholen uit Groot Aalst.

AALST
In Aalst zijn dit jaar al 54 koppels 
in het huwelijksbootje gestapt. 
“Ondanks corona ging bijna 75% 
van de geplande huwelijken in 
2020 in Aalst door”, zegt gemeen-
teraadslid Pieter Cassiman, die 
de cijfers opvroeg bij schepen 
van Burgerlijke Stand Caroline De 
Meerleer (beiden N-VA) Een feest 
waar er met familieleden en vrien-
den tot ’s morgens vroeg gedanst 
wordt, dat zit er momenteel niet in. 
Sommige mensen beslissen om 
hun huwelijk dan ook uit te stellen. 
Al zijn er nog meer huwelijken die 
gewoon doorgaan. “Velen kiezen 
in deze moeilijke tijden er toch voor 
hun jawoord uit te spreken en fees-
ten dan allicht later”, zegt gemeen-
teraadslid Pieter Cassiman. Hij kijkt 

samen met de bevoegde schepen 
hoe ze toch huwelijken in open-
lucht kunnen organiseren, zodat 
er meer familieleden en vrienden 
de ceremonie kunnen bijwonen. 
De Meerleer heeft dit jaar alvast 
54 koppels in de echt mogen ver-
binden. “Door een huwelijk te vol-
trekken, maak je 2 mensen echt 
gelukkig. Daarom bekijk ik ver-
schillende pistes die dat mooie 
moment nog persoonli jker en 
memorabeler kunnen maken. Voor 
livestreaming bleek uiteindelijk zeer 
weinig interesse te zijn, omdat de 
aanwezigen zelf filmen of foto’s 
nemen. Bij een huwelijk in open 
lucht komen eveneens heel wat 
praktische elementen kijken, maar 
ik ben het idee zeker genegen”,  
klinkt het. 

Topdag in Aalst 
op 8 mei

Corona remt 
huwelijksbootjes niet af

KANTOOR NINOVE
Burchtstraat 12
9400 Ninove
T 054 300 500

KANTOOR DILBEEK
T 02 466 05 75

KANTOOR HALLE
T 02 466 60 60

KANTOOR BRUSSEL
T 02 669 75 75

www.living-stone.be
info@living-stone.beNIEUWE NAAM, ZELFDE TEAM

Ninove

€ 364.000

Roesbeke 10 - Deze lumineuze triplex 
met ruim zonneterras beschikt over een 
hyper uitgeruste keuken, woonkamer, 

3 slpks., badkamer, polyvalente 
mezzanine, apart toilet en grote garage. 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv EPC 99kWh/m²

Ninove

1a35

3

1

117m2

€ 255.000

Dwarsstraat 2 - Nieuw te bouwen 
3-gevelwoning in hartje Ninove, met 3 
slpks, autostaanplaats en zuidgericht 
tuintje. kwalitatieve afwerking met o.a. 

vloerverwarming en zonnepanelen. 
Vg-Wg-Gmo-Vkr-Vvg

Roosdaal

3a64

3

1

292m2

€ 449.000

Ninoofsesteenweg 220 - Recente (2016) en 
energiezuinige 3-gevel woning met zuidgerichte 
tuin. Glvl: inkom, wc, gar, waspl, berg. 1ste verd: 
ing kkn, berg, leefr. 2e verd: 3 slpks en badk. In 
te richten zolderverd. E-peil: E70 Vg-Wg-Gmo-
Vkr-VvVg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv - EPC 172 KWh/m²

Ninove

3a89

6

4

524m2

€ 210.000

Brusselsesteenweg 593 - Welgelegen gesloten 
bebouwing op met uitstekende bereikbaarheid, 

vlakbij openbaar vervoer. De woning bestaat 
uit 4 slpks (zolderverd inbegr), woonk, kkn, 
badk, wc, inpandige garage en ruime kelder. 

EPC 739kWh/m² Gvg-Wg-Gmo-Gkr-Gvv

Roosdaal

€ 225.000

Profetenstraat 43 - Deze grond is door haar oppervlakte 
geschikt om een ruime open bebouwing te creëren zonder 

al te veel aan tuin te moeten inboeten. De zuidwest 
oriëntatie en centrale ligging met goede bereikbaarheid 

is een extra troef. Perceelbr: 19,30m en perceeld: 57,80m. 
Bouwlijn op 12m. Gvg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv

Ninove

21a67

3

1

€ 475.000

Brusselseheerweg 19 - Deze bungalow wordt gekenmerkt door haar 
topligging met volledig zuidelijke oriëntatie. Ze beschikt over alle ruimte 

die comfortabel wonen mogelijk maakt. Er zijn 3 slaapkamers, een 
eventueel in te richten zolder en een kelder. De tuin geeft uit op de 

velden en de grote garage/atelier maakt haar geschikt voor iemand die 
veel opslag nodig heeft. EPC: 405kWh/m² - Wg-Vg-Gvv-Gvkr-Gmo 

Ninove

1

1

71m2

€ 214.000

Adres op aanvraag - 1-slaapkamer appartement op de 
1ste verdieping van 71m² met noord-west gericht 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. Wg-Vg-Gvkr-Gmo-VV

Geraardsbergen

42a15

€ 149.200

Smeerebbestraat 28 - Rustig gelegen 
bouwgrond voor HOB met aansluitend 
natuurgebied, in totaliteit 42a15 met 

zuidgerichte oriëntatie: Bouwgrond 7a31, 
terreinbreedte 11,66m, Alle bouwvoorschriften 

op kantoor. Gvg-Wg/Bg-Gmo-Vkr-Vv

7a31

9a31

ZW

3

1

180m2

17m2
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Servicenummers: T. 053 68 26 59  I  F. 053 67 01 21
Showroom: Nijverheidszone  I  Begijnenmeers 12  I  Liedekerke

Speciale voorwaarden tot einde mei op al onze hekken

www.miba.be

NIEUW HEKKEN!

Dronkenborrestraat 50, 1741 Wambeek  I  02 582 74 51

www.perkoplant.be

Koop uw planten bij de kweker 

Open op weekdagen van 10u00 tot 18u00. 
Zondag van 10u00 tot 16u00.

Donderdag gesloten

Max. 50 personen
Winkelen

zonder afspraak

BLOEMBAKKEN VULLEN

GROTE KEUZE ZOMERBLOEIERS

AALST
Binnenkor t worden door de 
Vlaamse overheid de Ultimas uit-
gereikt, dat zijn de cultuurprijzen. 
Bij de online Ultimas Challenge, 
dat vooraf gaat aan deze awardce-
remonie, is een Aalsterse dichteres 
in de prijzen gevallen.  Tijdens de 
awardshow Ultimas worden in een 
digitale uitzending op Radio 1 en 
VRT NU cultuurprijzen uitgedeeld. 
Het aftellen naar deze show is al 
begonnen op sociale media, met 
de Ultimas Challenge. Iedereen 
kan een zelfgemaakt kunstwerk 
opsturen en zo een ode brengen 

aan de Vlaamse kunst en cultuur.  
De resultaten zijn intussen bekend, 
en er is een winnaar bij van de 
Academie voor Podiumkunsten 
in Aalst. “Anna van Ro schreef 
twee gedichten bi j kunstwer-
ken van Michaël Borremans en 
Antoon Torrekens. Uit het juryver-
slag: 'We kregen heel wat schil-
derwerkjes binnen maar jouw 
gedichten waren echt wel uniek. 
(...) De gedichten waren daarnaast 
ook prachtig geschreven en de 
inspiratiebron was meer dan dui-
delijk. Proficiat!”, klinkt het bij de 
Academie.

Dichtster Anna Van Ro 
valt in de prijzen 
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AALST
Zeventien buitenlandse studenten heb-
ben positief getest op de Indiase vari-
ant van het coronavirus. Enkele weken 
geleden kwam de groep Indiërs aan 
om een stage te volgen aan het Sint-
Augustinusinstituut. Momenteel wor-
den ze in strikte quarantaine gehou-
den, want het gaat om een gevaarlijke 
variant. 43 Indische studenten reisden 
onlangs van India naar België om een 
graduaatsopleiding verpleegkunde te 
starten aan het Sint-Augustinusinstituut 
in Aalst en Stfran. in Leuven. Ze wer-
den meermaals getest, iedereen test-
te negatief. Toch gingen ze preventief 
in quarantaine bij aankomst, zoals 
bepaald door de overheid. “Ondanks 
de negatieve testen vertoonden enkele 
studenten een aantal dagen later, tij-
dens hun preventieve quarantaine, toch 
lichte symptomen die op een mogelijke 
besmetting van het coronavirus kon-
den wijzen. Uit voorzorg werden alle 
studenten dan nogmaals getest, 11 van 
de 21 studenten in Aalst en 9 van de 
22 studenten in Leuven bleken positief. 
Verdere analyse toonde aan dat het hier 
gaat om de nieuwe Indische variant van 
het coronavirus”, zegt Jan De Bruyn, 
directeur van het SAI. Na een tweede 
testronde steeg het aantal besmette 
studenten naar 17. Op dit moment ver-
blijven alle studenten in strikte quaran-
taine, om een verdere verspreiding van 
de gevaarlijke variant te vermijden.

Studenten uit 
India testen 
positief op 
Indiase variant 
en verblijven in 
quarantaine

AALST
Met de invoering van het 
Aalsterse circulatieplan komen 
er in één keer 43 nieuwe 
fietsstraten bij. Om een fiets-
straat te onderscheiden van 
een gewone straat, worden 
er vaak speciale elemen-
ten toegevoegd op het weg-
dek. Dat is ook al het geval 
in de Treinstraat. Fietsen is in 
een drukke stad een snelle 
en makkelijke manier op je 
te verplaatsen. Ook in Aalst 
zi jn er actieve weggebrui-
kers die rekenen op een vei-
lige fietsomgeving. In heel wat 
straten rijden fietsers, auto's 
en bussen mooi naast elkaar. 
Maar het is slim om duidelijke 
regels af te spreken zodat de 
veiligheid van alle gebruikers 
wordt verzekerd. Daarom 
zet de stad Aalst ook fiets-
straten in. In de Walstraat en 
Treinstraat kan je er echt niet 
naast kijken. De belangrijk-

ste fietsverbindingen herken 
je voortaan aan 3 elementen: 
Een gele lijn in het midden van 
de rijbaan. Er werd gekozen 
voor een gele lijn naar analo-
gie met fietssuggestiestroken. 

Omdat rood wordt gebruikt 
voor fietspaden waar je als 
automobilist niet op mag rij-
den, kiezen we bij het men-
gen van fietsers en auto's in 
een fietsstraat voor een geel 

accent.  Daarnaast zijn er ook 
Pictogrammen van fietsers, 
fietssymbolen. Een pijl duidt 
de richting aan, zodat fietsers 
ook weten dat ze tegenliggers 
kunnen verwachten.  Hiermee 

moet het duidelijk zijn welke 
ruimte de fietser krijgt. Auto's 
mogen nog steeds de hele rij-
baan gebruiken, maar moeten 
in een fietsstraat achter fiet-
sers blijven.

AALST
Op zaterdag 8 mei zal de 
Stad Aalst en het Verbond 
V a d e r l a n d s l i e v e n d e 
Verenig ingen Groot-Aa lst 
‘V-dag’ herdenken.  Door de 
coronamaatregelen is een 
uitgebreide herdenking niet 
mogelijk. Er zal een kleine 
delegatie zijn om de soldaten 
aan het oorlogsmonument op 
het Vredeplein te herdenken. 
Op V-dag wordt de overwin-
ningsdag op nazi-Duitsland 
gevierd. Op 8 mei 1945 capi-
tuleerde nazi-Duitsland.

Fietsstraten in een nieuw kleedje

Aalst herdenkt soldaten op V-dag 
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AALST
Kinderen hadden geluk, want tijdens 
de buitenspeeldag was het mooi weer. 
Ze werden wel aangespoord om vooral 
in de buurt te ravotten, en niet alle-
maal samen te komen in speeltuinen. 
Vooruit vraagt intussen meer aan-
dacht voor de buiten spelende kin-
deren. “Als stad moeten we zorgen 
voor voldoende veilige en kwaliteits-
volle speelterreinen, speeltuigen en 
speelelementen in de publieke ruimte.  
Ondanks enkele inspanningen scoort 
onze stad slechter dan de ande-
re centrumsteden in Vlaanderen”, 
zegt gemeenteraadslid Sam Van de 
Putte. Volgens cijfers van de partij 
beschikt In 8 van de 13 centrumste-
den meer dan 80% van de jongeren 
over open jeugdruimte binnen 1 km 
loopafstand van hun woning. In Aalst 
is dat 66,5%. “Onze stad heeft ook 
het laagste aandeel inwoners en kin-
deren dat in de nabijheid van speel-
ruimte woont. Daarnaast vinden ook 
minder dan de helft van de inwoners  
dat kinderen tot 12 jaar veilig kunnen 
spelen in de buurt. Er is dus nog werk 
aan de winkel om de speelmogelijkhe-
den voor kinderen te verbeteren” legt 
Van de Putte uit. Vooruit Aalst vraagt 
de stad om een inhaalbeweging te 
maken. “Naast het onderhoud van 
bestaande speelterreinen en speeltui-
gen is er nood aan nieuwe en extra 
speelelementen” zegt co-voorzitter 
Gert Cardon. “Zowel in de binnen-
stad als in de deelgemeenten moet 
het mogelijk zijn om extra speelruimte 
voor kinderen te voorzien. En waarom 
niet tijdelijk bestaande open percelen 
omvormen tot speelterreinen? We ver-
wachten hier duidelijk meer ambitie”, 
besluit Cardon.

Vooruit wil extra 
speelruimte

AALST
Aalst valt opnieuw in de prij-
zen. Op een persconferen-
t ie over het Relanceplan 
‘Vlaamse Veerkracht’ kon-
digde de Vlaamse Regering 
aan dat ze 1,1 miljoen euro 

uit trekt voor verbeterings-
werken aan het belfort van 
Aalst. “Dat is vanzelfspre-
kend zeer goed nieuws,” 
zegt schepen van Er fgoed 
Karim Van Overmeire (N-VA),  
“Onze belforten zijn typisch 

Vlaams erfgoed. Een belfort 
symboliseerde de rijkdom van 
de stad, maar toonde ook 
aan de kerk en de adel dat de 
macht in de stad bij de bur-
gers lag. Vandaag zijn inwo-
ners nog altijd trots op hun 

belfort. Dat is zeker zo in Aalst. 
Daarom willen we alle verhalen 
die rond het belfort hangen 
opnieuw vertellen.” “Dit nieuws 
klinkt mij natuurlijk als beiaard-
muziek in de oren”, lacht sche-
pen van Toerisme Caroline De 

Meerleer (N-VA). “De ambitie 
om de deuren van ons belfort 
voor het grote publiek open te  
gooien, kr i jgen nu vorm. 
Dankzij de steun van Vlaams 
minister van Cultuur Jan 
Jambon kunnen we dit prach-
tige gebouw meer toegankelijk 
en belevingsvol maken. Met 
dit project mikken we niet 
alleen op de cultuurliefheb-
ber, maar zal het belfort ook 
zijn familievriendelijke gelaat 
tonen.” De oudste delen van 
het belfor t dateren uit de 
13de eeuw. Sinds 1943 is het 
gebouw wettelijk beschermd. 
Het is ook erkend als wereld-
erfgoed. Het belfort wordt nu 
voornamelijk gebruikt voor de 
maandelijkse vergaderingen 
van de gemeenteraad en een 
sporadische tentoonstelling. 
Sinds een aantal jaren streeft 
het stadsbestuur naar een 
grotere toegankelijkheid. Zo 
zijn er geregeld toeristische 
rondleidingen. In de crypte is 
er een escapegame rond de 
figuur van Jan de Lichte, die 
voor zijn terechtstelling in het 
belfort zat opgesloten. Het 
stadsbestuur zal nog 1,3 mil-
joen bijpassen. De beoogde 
ingrepen willen de toeganke-
lijkheid van het eeuwenoude 
gebouw vergroten en moeten 
de energiezuinigheid en duur-
zaamheid verhogen, onder 
meer door een betere isolatie 
en een nieuw verwarmings-
systeem. De uitvoering van 
de werken staat gepland voor 
2022 en de concrete invulling 
voor 2024. 

Aalst kan 1,1 miljoen euro 
extra investeren in Belfort
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Leopoldstraat 56  OKEGEM  054/33.52.65

Al deze wagens zijn te bezichtigen op 
www.garagevernaillen.be

TWEEDEHANDSWAGENS
Yaris   1300  benzine  2004

Yaris  5D  1300  benzine  2014

Yaris  5D  1300  benzine  2013

Yaris  5D  1300  benzine  2008

Yaris*  5D  1300  benzine  2009

Auris  5D  1400  diesel  2012

Auris  5D  1300  benzine  2016

Auris  5D  1300  benzine 2017

Auris  5D   hybride  2010

Auris  5D  1400  benzine  2008

Auris  5D  1300  benzine  2018

Corolla  5D  1400  diesel  2005

CHR  5D  1200  benzine  2018

* automatische versnellingsbak

 ZET UW TANDEN 
IN ONS 

IMMOAANBOD

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

DE VLEMINCK JAN 
Philippe - Danny

B
V

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

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

info@devleminckjan.be
www.devleminckjan.be

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

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

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

AALST
Vanaf volgend seizoen zal 
L indemans Aalst nog wat 
sterker staat in en rond de 
Ajuinenstad. Het gaat een 
fusie aan met Kangoeroes 

Aalst, waardoor er heel wat 
jeugd -en reserveploegen bij-
komen. Tot enkele jaren terug 
heette Lindemans nog 'vol-
leybalclub Asse-Lennik.' Vijf 

jaar later gaat de club zich 
definitief in Oost-Vlaanderen 
verankeren. Bij de start van 
het seizoen 2021-2022 wordt 
L i n d e m a n s  A a l s t  e f f e c -
tief een Oost-Vlaamse club.  

Lindemans gaat een samen-
werking aan met Kangoeroes 
Aalst.  "We hebben reeds 
samen onze schouders gezet 
onder de Wallaby’s Balschool. 

Nu wordt d ie samenwer-
king verder gezet en kunnen 
we meedelen dat de fusie 
(bijna) rond is!", klinkt het. "De 
reeds bestaande jeugdwer-
king blijft in Vlaams-Brabant 
en wordt een satellietclub van 
Lindemans Aalst, genaamd 
'TJV Lindemans Zellik'. Het 
volleyteam Kangoeroes Aalst 
zal vanaf nu onder Lindemans 
Aalst vallen." Lindemans wil 
heel Aalst aan het volleybal-
len krijgen. "Zo heeft onze club 
niet enkel en alleen maar een 
Liga A ploeg, maar komen er 
heel wat ploegen bij. Namelijk 
2 senioren ploegen (promo), 7 
jeugdploegen, de balschool en 
de bewegingsschool." "Zowel 
Lindemans Aalst als Volleyteam 
Kangoeroes Aalst zi jn zeer 
tevreden over deze fusie. 
Samen vormen we een sterk 
volleybal front in Aalst en kijken 
we uit naar de toekomst!"

AALST
Na een heropbouw is de 
Delhaizesupermark t Aalst 
k l a a r  o m h a a r  k l a n te n 
opnieuw te ontvangen. De 
grote winkel oogt gezel l i-
ger dan ooit.  Winkelen in de 
grote tent aan de achterkant 
van de Delhaize-vestiging in 
Aalst is verleden tijd. Na bijna 

één jaar is de bouw van de 
nieuwe supermarkt helemaal 
k laar.  De supermark tke-
ten investeerde meer dan 10 
miljoen euro, goed voor een 
totale winkeloppervlakte van 
2.229 vierkante meter en een 
ondergrondse parking voor 
119 auto’s. “Dit project maakt 
deel uit van de nieuwste gene-
ratie winkels”, zegt Dieter De 
Waegeneer van Delhaize. “We 
stappen af van de klassieke 

indeling van de winkel en zor-
gen voor een nog betere bele-
ving voor de klanten. De win-
kel is een voorbeeld van archi-
tecturale innovatie, er staan 
amper palen en de grote glas-
partijen aan de voorkant zor-
gen voor lichtinval.”In Delhaize 
Aalst hebben klanten een 
nog beter zicht op de ateliers 

van de visafdeling, de kaas 
-en charcuterie van Atelier 
Souffriau en de sushibar. “Er 
zijn ook een  kids corner  en 
een  coffee corner  voor een 
ontspannen moment voor 
ouders en kinderen”, zegt 
winkeldirecteur Kimberly Van 
Spaendonck.  Daags voor de 
opening kregen burgemeester 
Christoph D’Haese en sche-
pen Caroline Verdoodt (N-VA) 
een rondleiding door de nieu-

we rekken. “Ik ben onder de 
indruk, dit hadden we hier 
nog niet”, aldus de burge-
meester. “De vernieuwing van 
Delhaize past perfect in het 
Aalst van de toekomst. We 
willen de stad aantrekkelijker 
maken. Deze supermarkt is 
een enorme aanwinst voor 
Aalst en biedt ook een visu-
ele meerwaarde. De bouw 
ging bovendien enorm snel.” 
De ondergrondse parking van 
Delhaize is in een Aalsters 
jasje gegoten. Er werden ver-
schil lende muurschilderin-
gen aangebracht. Iets minder 
dan één jaar geleden was er 
van een ondergrondse par-
king nog geen sprake, toen 
g ing het oude De lha ize-
gebouw tegen de grond. 
Daarmee verdween een stuk 
geschiedenis. T i jdens de 
bloedigste aanslag van de 
Bende van Nijvel werden er 
op 9 november 1985 immers 
acht mensen vermoord. Om 
die slachtof fers te herden-
ken, komt er een monument. 
“We gaan iets speciaa ls 
doen voor de slachtof fers. 
We vergeten hen niet”, zegt 
D’Haese. “Het monument 
wordt onthuld op 9 november, 
precies 36 jaar na de aan-
slag. Voor ons is dat enorm 
belangrijk”, besluit Dieter De  
Waegeneer.

Lindemans verankert zich 
in Oost-Vlaanderen

Gloednieuwe Delhaize geopend
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1/mei za  Koude schotel met vleesbrood

2/mei zo Cressonsoep Kalkoenfilet met worteltjes, fine champagnesausje 

   en aardappelen

3/mei ma Wortelsoep Blanquette met broccolipuree

4/mei di Broccolisoep Kalkoenschnitzel met prei in roomsaus en aardappelen

5/mei wo Groentesoep Macaroni met hesp en kaassaus

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 

   mosterdsausje 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

13/mei do  Koude schotel met gekookte hesp

14/mei vr Tom.groentesoep Koolvisfilet met preisausje en puree

15/mei za Waterkerssoep Gevolgelteburger met witte bonen in 

   tomatensaus en aardappelen 

16/mei zo Kippensoep 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

20/mei do Courgettesoep Spaghetti bolognaise

21/mei vr Tomatensoep Hokifilet met hollandaisesaus en broccolipuree

22/mei za Groetesoep Braadworst met andijvie en aardappelen

23/mei zo Witloofsoep Steak met pepersausje, courgetten en aardappelen

24/mei ma  Koude schotel met perzik en tonijnsalade

25/mei di Kervelsoep Varkensgebraad met wortelen, erwten en aardappelen

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 Kipfilet met dragonsausje, bloemkolen en aardappelen

31/mei ma Broccolisoep Vol-au-vent met preistampot

1/mei za  Koude schotel met BBQ hesp
2/mei zo Cressonsoep Varkenshaasje met fine champagnesaus, 
   sperziebonen en ajuin
3/mei ma Wortelsoep Kipsuprême met bladspinazie en aardappelen
4/mei di Broccolisoep Beenhesp met mosterdsausje, witte kolen en spekjes
5/mei wo Groentesoep Ossentong in Madeirasaus en puree
6/mei do Seldersoep Ardeens gebraad met jonge worteltjes, 
   erwten en aardappelen
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
10/mei ma Champignonsoep Gentse waterzooi met aardappelen
11/mei di Ajuinsoep Brochette van varkenshaasje 
   met erwten en aardappelen
12/mei wo Aspergesoep Hutsepot met spiering
13/mei do  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 
   en aardappelen
18/mei di Erwtensoep Rundsbrochette met boterboontjes en aardappelen
19/mei wo Bloemkoolsoep Stoofvlees op grootmoederswijze en 
   gemengde groetenpuree
20/mei do Courgettesoep Gemarineerd gebraad met bloemkolen 
   en aardappelen
21/mei vr Tomatensoep Kabeljauwhaasje met hollandaisesaus en broccolipuree
22/mei za Groetesoep Konijnenbil met pruimen en aardappelen
23/mei zo Witloofsoep Parelhoensuprême met zacht pepersausje, 
   peer en veenbessen
24/mei ma  Koude schotel met boerenpaté
25/mei di 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
30/mei zo Ajuinsoep Steak met dragonsausje, snijboonjtes en aardappelen
31/mei ma Broccolisoep Kippenreepjes met zoetzure saus, rijst en groentjes

DAGMENU - Mei

Soep
Hoofdschotel

Dessert 

€7,50 GASTROMENU - Mei

Soep
Hoofdschotel

Dessert 

€9.30

Warme 
maaltijden 
aan huis 
geleverd

Meer dan 
35 jaar 

ervaring 

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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BRUNIC
Uw binnenhuisdecorateur

De voordeligste decoratiezaak van België

BRUNO INTERIEUR CENTER
Bezoek onze website
www.brunic.be

Elke dag open vanaf 9u

 

  

    

2

        
  
 

Ninove (3.000m2) • Ring 19
Tel. 054/ 33 73 52 • Fax 054/ 300 658

MEGA-DECORATIE BRUNIC
www.brunic.bewww.brunic.be

VINYLVLOERBEKLEDING • SLAAPCOMFORT • VERVEN • 
VASTTAPIJT • IJZERWAREN • LIJMEN • DRAPERIEËN EN 

GORDIJNEN • MODERNE EN KLASSIEKE TAPIJTEN + 
OOSTERSE TAPIJTEN • BEHANGPAPIER + VLIES • 

VERLICHTING • ZONNEWERING

SPONSOR van 
KVK NINOVE

Decoratie

OPENINGSUREN
Maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag, vrijdag en zaterdag 

Doorlopend open van 9u00 tot 18u00

Zondag gesloten

& DOE-HET-ZELF

GRASMAT VICTORIA

GRASMAT SQUASH

GRASMAT VIRTON

TAPIJT RAVALI TAPIJT RAVALI

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens - Ring 19 Ninove. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. Geldig van 12/05/2021 t/m 30/05/2021. (Foto’s zijn niet bindend)

NIEUWE COLLECTIES 21/22 ZIJN BINNEN!

GRAS TAPIJT

Namaakgras
voor binnen en 
buiten
Rolbreedte 2m

€ 699
/m2

ACTIEPRIJS

€ 499
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1299
/m2

ACTIEPRIJS

€ 899
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1799
/m2

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

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

140cm x 200cm

ACTIEPRIJS

€ 7900
/stuk€ 13400

/stuk

160cm x 230cm

ACTIEPRIJS

€ 9900
/stuk€ 17900

/stuk

200cm x 300cm

ACTIEPRIJS

€ 15900
/stuk€ 27900

/stuk

120cm x 170cm

ACTIEPRIJS

€ 5900
/stuk€ 9500

/stuk

160cm x 230cm

ACTIEPRIJS

€ 9900
/stuk€ 16900

/stuk

200cm x 290cm

ACTIEPRIJS

€ 14900
/stuk€ 19900

/stuk

BESTEL NU ONLINE
BRUNIC.SHOP

volg ons op

VOOR BINNEN EN BUITENVOOR BINNEN EN BUITEN

AFGEBOORDE TAPIJTEN LOPER VERONICA

OOK
MAATWERK!

1/8 Cut PILE 
2 PLY 1530 g/m2

Action Boek 
11,40mm

Breedte 50 cm of 67 cm
Verschille,de kleuren en tekeningen

1,40m x 2m 1,70m x 2,30m 2m x 3m

ACTIEPRIJS

€ 11500
ACTIEPRIJS

€ 15400
ACTIEPRIJS

€ 21000
50 cm

ACTIEPRIJS

€ 989
€ 1075

67 cm

ACTIEPRIJS

€ 1529
€ 1659

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

€ 2499
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1999
/m2

VINYL TEGEL

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

€ 2499
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1999
/m2

VLOERBEKLEDING 2-3-4 & 5M BREEDTE

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

ACTIEPRIJS

€ 1599
/m2

VINYL kan je 
zelf plaatsen of 
BRUNIC plaatst 
het VAKKUNDIG 

VOOR U!

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

€ 4699
/m2

ACTIEPRIJS

€ 3599
/m2

BADSET

VASTTAPIJT IDA

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

ACTIEPRIJS

€ 999
/m2

KAN OOK 
OP MAAT 

AFGEBOORD 
WORDEN

VLOERBEKLEDING 2-3-4 & 5M BREEDTE

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

€ 2499
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1995
/m2

BADMAT STEIN

100% polyester
Super zacht
Poolhoogte 25mm
Verschillende kleuren
Wasbaar op 40°
Ook voor vloerverwarming

NIEUW!

55 cm x 65 cm 60 cm x 100 cm 70 cm x 120 cm

ACTIEPRIJS

€ 5000
ACTIEPRIJS

€ 6000
ACTIEPRIJS

€ 9500

€ 6289 € 7575 € 11995
2 stuks
1300g/m2
100% Polypropylene
Antisliprug
30° wasbaar

Set 50 cm x 80 cm Set 60 cm x 100 cm

ACTIEPRIJS

€ 1999
ACTIEPRIJS

€ 2999
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KVK NINOVE

Decoratie

OPENINGSUREN
Maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag, vrijdag en zaterdag 

Doorlopend open van 9u00 tot 18u00

Zondag gesloten

& DOE-HET-ZELF

GRASMAT VICTORIA

GRASMAT SQUASH

GRASMAT VIRTON

TAPIJT RAVALI TAPIJT RAVALI

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens - Ring 19 Ninove. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. Geldig van 12/05/2021 t/m 30/05/2021. (Foto’s zijn niet bindend)

NIEUWE COLLECTIES 21/22 ZIJN BINNEN!

GRAS TAPIJT

Namaakgras
voor binnen en 
buiten
Rolbreedte 2m

€ 699
/m2

ACTIEPRIJS

€ 499
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1299
/m2

ACTIEPRIJS

€ 899
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1799
/m2
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Geperforeerde onderlaag
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Geperforeerde onderlaag
voor waterdoorsijpeling
Voor binnen en buiten
2m breedte
Ideaal voor caravan, 
terrassen en tuin

140cm x 200cm

ACTIEPRIJS

€ 7900
/stuk€ 13400

/stuk

160cm x 230cm

ACTIEPRIJS

€ 9900
/stuk€ 17900

/stuk

200cm x 300cm

ACTIEPRIJS

€ 15900
/stuk€ 27900

/stuk

120cm x 170cm

ACTIEPRIJS

€ 5900
/stuk€ 9500

/stuk

160cm x 230cm

ACTIEPRIJS

€ 9900
/stuk€ 16900

/stuk

200cm x 290cm

ACTIEPRIJS

€ 14900
/stuk€ 19900

/stuk

BESTEL NU ONLINE
BRUNIC.SHOP

volg ons op

VOOR BINNEN EN BUITENVOOR BINNEN EN BUITEN

AFGEBOORDE TAPIJTEN LOPER VERONICA

OOK
MAATWERK!

1/8 Cut PILE 
2 PLY 1530 g/m2

Action Boek 
11,40mm

Breedte 50 cm of 67 cm
Verschille,de kleuren en tekeningen

1,40m x 2m 1,70m x 2,30m 2m x 3m
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ACTIEPRIJS
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€ 1999
/m2

VLOERBEKLEDING 2-3-4 & 5M BREEDTE
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het VAKKUNDIG 

VOOR U!
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Antislip
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€ 3599
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1170 gr/m2 totaal gewicht
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Verschillende kleuren
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& DOE-HET-ZELF

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens - Ring 19 Ninove. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. Geldig van 12/05/2021 t/m 30/05/2021. (Foto’s zijn niet bindend)

GEWEVEN HOUTROLGORDIJN

STOF MET LINNEN LOOK

ACTIEPRIJS

€ 2269
/stuk

HOUTEN JALOEZIEËN

€ 90500

-70% -20%

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

50mm
Hoogte 1500cm
Breedte 2000cm
Toonzaal
modellen

60cm x 180cm

63cm

59cm

OP=OP PRIJS

€ 27000 Vakundige
opmeting & 

plaatsing van ons 
BRUNIC team

ENORME KEUZE

GORDIJN VOILE - KANTEN BOORD

Vakkundige 
confectie 

gordijnen in 
voorraad.

Binnen de 3 
dagen klaar

UIT EIGEN 
ATELIER

VOILE MET BLOEMEN 
PESARO MA CRAME

-20%

100% Pol.

100% polyster, hoogte:

1m45 €29,99 -20%

1m85 €31,99 -20%

2m25 €33,99 -20%

2m65 €35,99 -20%

PESARO 635
€ 2399

€ 2559

€ 2719

€ 2879

VOILE GEBORDUURD PALERMO

-20%

BRUNICPRIJS

€ 1839
/m

• 100% polyster

BRUNICPRIJS

€ 1839

BRUNICPRIJS

€ 2559

BRUNICPRIJS

€ 2159

BRUNICPRIJS

€ 2879

1,50 m

2,10 m

1,80 m

2,70 m

€ 2299

€ 3199

€ 2699

€ 3599

PENDEL LUSTER

Stof Bianco
Rolkbreedte 140 cm
100% polyester BLACKOUT

€ 1799
/m

ACTIEPRIJS

€ 1439
/m

GROTE VOORRAAD EFFEN STOFFEN - STOFFENSPECIAALZAAK

ACTIEPRIJS

€ 899*
/m

UW GORDIJNEN
VAKKUNDIG 
GEMAAKT IN 
EIGEN 

ATELIER

100% polyester
wasbaar 30°

1399
/m

BESTEL NU ONLINE
BRUNIC.SHOP

BRUNIC VERF

€ 2999

BRUNIC SUPERACRYL
Mat, afwasbaar. 
Droogtijd 1 uur na verwerking
31 verschillende 
kleuren

2,5L

4L

10L

ACTIEPRIJS

€ 2099
ACTIEPRIJS

€ 3058
ACTIEPRIJS

€ 6930€ 4399

€ 9900

Aluminium
Tot 150kg
Professional
Home

TRAPLADDER

ACTIEPRIJS

€ 3995
3 steps

ACTIEPRIJS

€ 4395
4 steps

ACTIEPRIJS

€ 4995
5 steps

BEHANG

ACTIEPRIJS

€ 1500
/rol

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

RENOVATIEVLIES

LEVIS VERF

ACTIEPRIJS

€ 1369
/1L

ACTIEPRIJS

€ 3170
/2.5L

ACTIEPRIJS

€ 5865
/5L

AMBIANCE MUR
11m2 per liter
zeer goed afwasbaar

-50%

HET 
VOLLEDIGE 
GAMMA 

LEVIS 
IN STOCK

€ 2739
/1L

€ 6340
/2.5L

€ 11730
/5L

NIEUWE
COLLECTIE
2021/2022

ACTIEPRIJS

€ 11000
ACTIEPRIJS

€ 6900

BESTEL NU ONLINE

BRUNIC.SHOP

volg ons op

* Alleen op voorraad

VLIESBEHANG 

Palm motief
10,05 m x 10,05 m

ACTIEPRIJS

€ 1595
/rol

ACTIEPRIJS

€ 9900

-30%

ACTIEPRIJS

€ 1999
/rol

€ 2999
/rol

Supersterk
Krimpvrij
Vocht ongevoelig
Overschilderbaar
L = 25m
Br. om 75 75cm
150g/m2

Steel brons, goud, zwart
Hoogte 1100 cm
Ø 40 cm
1 x 60W E27

€ 12488

€ 13983 € 9483

Zwart
Hoogte 150 cm
Ø 46 cm
1 x 60 W E27

Zwart
Hoogte 110 cm
Ø 30,5 cm
1 x 60 W E27
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AALST
In 2020 is er een recordhoeveelheid 
van 300 ton zwerfvuil opgehaald door 
de stadsdiensten. Dat zegt oppositie-
partij Groen. De zwerfvuilproblematiek 
lijkt toe te nemen in Aalst. In 2010 werd 
er 200 ton zwerfvuil opgehaald, nu 
werd er nog 100 ton meer verzameld. 
De partij Groen kaart de problematiek 
aan. Zij willen dat de stad extra inspan-
ningen levert, bijvoorbeeld met statie-
geld. “Blikjes en flesjes vormen een sig-
nificant deel van het zwerfvuilprobleem. 
Praktijkvoorbeelden uit Nederland, 
Duitsland, Zweden,... tonen aan dat dit 
principe werkt om de hoeveelheid afval 
sterk te verminderen”, zegt gemeente-
raadslid Ingmar Baeyens. In Aalst zijn er 
al verschillende verplaatsbare camera’s 
om sluikstorters te detecteren. Daarop 
moet nog meer worden ingezet, vindt 
de oppositiepartij. “Door Corona heb-
ben veel meer Aalstenaars de natuur 
en open ruimte gebieden van onze stad 
ontdekt, het is belangrijk om hiervoor 
zorg te dragen en te voorkomen dat 
deze vol afval komen te liggen”, besluit 
Baeyens.

AALST
De 20ste editie van Erfgoeddag was 
geen feesteditie. Musea en ande-
re culturele plekken waren amper te 
bezoeken door de coronamaatrege-
len, daarom organiseerde Erfgoedcel 
Denderland een alternatief: ‘Te Gast’ 
Dat is een podcast van 't Gasthuys 
Stedelijk Museum Aalst waarin actri-
ce en therapeute Katrin Lohmann het 
gesprek aangaat met vier helden uit 
de zorg, net voor ze aan hun nachtshift 
beginnen. De vier gasten - Vera, zus-
ter Renate, Frans en gasthuyszuster 
Lutgart - hebben één ding gemeen-
schappelijk: hun passie voor ‘zorgen 
voor’, die er meestal al op jonge leeftijd 
was.  “Vanuit ’t Gasthuys, een van de 
eerste bakenen van zorg die Aalst heeft 
gekend, spreken ze over hun passie tij-
dens deze uitzonderlijke periode, maar 
ook over heel hun werkende leven lang. 
Het resultaat: vier unieke portretten die 
toch met elkaar verbonden zijn.” De 
vier afleveringen van Te Gast zijn vanaf 
zaterdag 24 april 15:00 uur integraal te 
beluisteren via tgasthuys.be.

record-
hoeveelheid van 
300 Ton zwerfvuil 
opgehaald

Erfgoeddag: 
podcast in 
museum 
‘t Gasthuys

AALST
Het OLV-ziekenhuis neemt 
op de dienst cardiologie een 
robotarm in gebruik. Het is 
het eerste ziekenhuis in de 
Benelux dat een beroep doet 

op de CorPath GRX. Die is 
ontwikke ld door S iemens 
Healthineers en stelt specialis-
ten in staat om ingrepen in de 
bloedvaten preciezer en veiliger 
uit te voeren. Zowel de patiënt 
als de behandelende arts pro-

f iteren van meer veil igheid, 
nauwkeurigheid en comfort. De 
robotarm werd al geïnstalleerd 
in de paasvakantie en de eer-
ste patiënten zijn geopereerd 
met de robotarm. De arts kan 

preciezer, veiliger en comforta-
beler werken dankzij de nieuwe 
robotarm.De ingebruikname 
van het CorPath GRX-Systeem 
van Siemens Healthineers is 
de volgende revolutionaire stap 
in de behandeling van vascu-

laire aandoeningen, waaronder 
het plaatsen van een stent om 
een bloedvat open te houden. 
“Intravasculaire ingrepen met 
een minimale invasieve inter-
ventie zijn al langer de norm, 
en dankzi j  deze methode 
met robotondersteuning kun-
nen patiënten voortaan nog 
beter geholpen worden”, ver-
telt Dokus Mertens, Head of 
Advanced Therapies BeLux 
bi j  S iemens Heal th ineers. 
“Door een preciezere plaat-
sing van de stent zien we ook 
het comfort van de patiënt 
toenemen, met minder kans 
op toekomstige adervernau-
wingen. Een betere  patient 
outcome  is een van onze pri-
oriteiten. Hoe minder patiën-
ten later opnieuw behandeld 
moeten worden voor dezelfde 
problematiek, hoe efficiënter 
het ziekenhuis kan werken”, 
geeft Dr. Eric Wyffels, dienst-
hoofd Cardiologie van het OLV 
Ziekenhuis aan.

AALST
Een stadsgracht uit de 11de 
eeuw en restanten van wonin-
gen uit de 12de eeuw, dat zijn 
de voornaamste overblijfselen 
die archeologen gevonden 

hebben op de Grote Markt. De 
voorbije weken werden er ver-
schillende putten en sleuven 
gegraven. Het stadsbestuur 
wil binnen enkele jaren de 
Grote Markt helemaal opnieuw 
inrichten, maar eerst moet er 
in de geschiedenisboeken 
worden gedoken. Archeologen 
groeven er de voorbije weken 

verschi l lende proefput ten 
en sleuven op zestien stra-
tegische plaatsen. Tussen 
het Belfort en de Borse van 
Amsterdam vonden de onder-
zoekers van intercommunale 

SOLVA restanten van wonin-
gen: lemen vloeren, afvalkuilen 
en muurresten, waarvan één 
van het voormalige Vleeshuis. 
Aan de andere kant van de 
Markt werden er sporen van 
de stadsomwalling gevonden. 
In de Kerkstraat groeven de 
archeologen de stadsgracht 
uit de 11de eeuw op en aan 

de Sint-Martinuskerk stond 
vroeger de oude stadswal. 
Een andere put bevatte over-
blijfselen van de handelsweg 
Brugge-Keulen. Dit alles werd 
verstevigd met houten vlecht-
werk.  “Het archeologisch 
vooronderzoek toont aan dat 
er een schat aan informa-
tie onder de kasseien van de 
Grote Markt zit”, zegt sche-
pen van Erfgoed Karim Van 
Overmeire (N-VA). Meer in het 
midden van de Markt  vonden 
de archeologen zwarte aarde 
uit de late Middeleeuwen. 
“Die gaan de feitelijke inrich-
ting van deze ruimte als markt 
vooraf. Dat kennen we ook 
uit andere belangrijke mid-
deleeuwse steden. Ze tonen 
aan dat ook Aalst een sterke 
maatschappelijke en econo-
mische ontwikkeling kende in 
de 12de eeuw. De handels-
weg Brugge-Keulen was hierin 
natuurlijk cruciaal want die 
verbond Aalst met de buiten-
wereld”, aldus de schepen.   
Intussen zijn alle putten en 
sleuven opnieuw opgevuld.

OLV Aalst zet als eerste ziekenhuis 
in Benelux robotassistentie 
in voor plaatsing stents 

Opgravingen op Grote Markt 
leggen stukje van 
Aalsterse geschiedenis bloot
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ALGEMENE DAK 
en VERBOUWINGEN 
PRIVE en INDUSTRIE               

BVBA ADRIAENS

 054/32 63 55
bvba.adriaens@scarlet.be     

NINOVE 

• SNELLE INTERVENTIE
• VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE
•  WAARBORG OP ALLE 
 UITGEVOERDE WERKEN
• ERKEND AANNEMER SINDS 1985

• 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 wandpanelenwww.dakwerken-adriaens.be

AALST
Voetbalc lub Eendracht Aalst za l 
dan toch niet verhuizen naar een 
nieuwe locatie. Het huidige Pierre 
Cornelisstadion zal worden gere-
noveerd. De tribunes in de thuisba-
sis van Eendracht Aalst hebben hun 
beste tijd gehad. Voorzitter Patrick Le 
Juste kondigde vorig jaar aan werk te 
willen maken van een nieuw stadion. 
Als de club op sportief vlak vooruit 
wil, dan moet de infrastructuur wor-
den verbeterd. Verschillende loca-
ties werden naar voren geschoven, 
maar uiteindelijk blijft de club trouw 
aan het stadion langs de Bredestraat.  
Schepen van Spor t Matthias De 
Ridder (N-VA) verduidelijkte dat op 
de gemeenteraad. “Col lega van 
Ruimtelijke Ordening, schepen Caroline 
Verdoodt (N-VA) kon na een eerste 
locatiestudie in 2014 twaalf potenti-
ele locaties naar voren schuiven voor  
een nieuw stadion. Dat aantal is naar 
zes gezakt in 2017. De gronden zijn 
echter niet bij ons of bij de club in 
eigendom. We zijn dus voor een tijdje 
vertrokken als we dat probleem wil-
len aanpakken. Van de club komt nu 
de vraag om op de huidige site verder 
te gaan”, zegt hij erover. Het stads-
bestuur zal de bouwplannen van het 
huidige stadion nu aan de club bezor-
gen. Eendracht Aalst zal dan kijken 
wat mogelijk is. Het is de meest realis-
tische optie, klinkt het. De ploeg gaat 
nu kijken in welke mate er renovatie 
-en nieuwbouwwerken nodig zijn. Het 
grote voordeel aan de renovatie van 
het huidige stadion is dat het vernieu-
wingsproces veel minder tijd zal vergen 
dan een verhuis.  Er zullen dan wel 
oplossingen moeten gevonden worden 
voor onder meer de veiligheid. De club 
wil het aantal zitjes in de tribune ook 
gevoelig opdrijven, om te voldoen aan 
de voorwaarden voor een licentie in 
1B. 

Geen nieuw 
stadion voor 
Eendracht Aalst

AALST
De aanpassingswerken in de 
Alfred Nichelstraat zijn afge-
rond. De straat was sinds 
begin apri l afgesloten. De 
Alfred Nichelstraat, dat is de 

straat aan de parking van 
Tereos, ziet er wat anders uit. 
De werken moeten de veilig-
heid voor fietsers en voetgan-
gers verhogen. Aan de kant 
van Tereos werd het voetpad 
afgesloten, waardoor voet-
gangers verplicht zijn over te 

steken op het bredere voet-
pad aan de andere kant. Daar 
ligt ook een nieuw fietspad, 
met aan de overkant een 
suggestiestrook voor f iet-
sers. “Het stuk van de Alfred 

Nichelstraat tussen de lichten 
en de Burchtstraat staat alge-
meen gekend als zeer druk 
en gevaarlijk voor de zwakke 
weggebruiker. Vele f ietsers 
en voetgangers meden deze 
plaats omwille van het zeer 
groot onveil igheidsgevoel”, 

zegt schepen van Mobiliteit 
Jean-Jacques De Gucht. De 
straat is nochtans een belang-
rijke invalsweg. “De nieuwe 
inrichting zal ervoor zorgen dat 
de aandacht van de automo-
bilist getrokken wordt naar de 
aanwezigheid van de fietser 
in deze straat.   De fietssug-
gestiestrook langs de kant van 
Tereos en het afgescheiden 
fietspad langs de huizenkant 
geeft de fietser een zichtbare 
plaats in het straatbeeld.  Dit 
moet ervoor zorgen dat gemo-
toriseerd verkeer automatisch 
zijn rijstijl aanpast en rekening 
houdt met de aanwezigheid 
van de zwakke weggebruiker”, 
zegt de schepen. Het voetpad 
aan de parking is afgesloten 
omdat dat nergens toe leidde. 
“Voetgangers die vanuit de 
richting Zeebergbrug komen, 
kunnen via de zebrapaden 
het voetpad langs de huizenrij 
bereiken.  Dit voetpad werd bij 
de herinrichting opnieuw aan-
gelegd en breder gemaakt.   
Zo geleiden we ook de voet-
ganger langs een veiliger par-
cours van en naar de stad.”

AALST
De bekende danszaal Cirque 
Mystic in de Rozemarijnstraat 
zal na de coronacrisis niet 
meer opengaan. De eigenaars 
doen de boeken toe. Omdat 
zij ook eigenaar zijn van de 
aanpalende Cosa Nostra, kun-
nen ze maar van één subsi-
die genieten. Dat is te weinig 
voor twee zaken waar al meer 
dan een jaar niet kan worden 
gedanst.  “Na al het positieve 
nieuws omtrent de heropenin-
gen van terrassen en horeca 
komen we helaas met droevig 
nieuws. 15 jaar lang vormden 

Cirque en Cosa een prachtig 
duo, twee beste maatjes, twee 
handen op één buik. Helaas is 
dat ook één van de redenen 
dat we daarjuist de sleutel van 
deze prachtige boit hebben 
afgegeven en het huurcon-
tract hebben moeten opzeg-
gen”, aldus de eigenaars. 
Beide zaken vallen onder één 
vennootschap, waardoor ze 
maar één keer van de coron-
apremie kunnen genieten.  
“Uiteraard hadden we het 
liever anders gezien.” Cirque 
was populair, niet alleen bij 
de Aalsterse jeugd, maar ook 

veel volwassenen hebben er 
goede herinneringen. “Ik denk 
dat ik spreek voor ontelbaar 
veel mensen, jong en oud, als 
ik zeg dat we hier verhalen, 
momenten, feestjes en farsen 
hebben opgedaan om nooit 
te vergeten! De Cirque stond 
garant voor de meest uiteen-
lopende feestjes en optredens, 
zeer veel zatte (100 dagen) 
fuiven, soms eens een can-
tus, en nog zo veel meer! Van 
'Zwangere Guy' to 'G Goran', 
van 'Spectrum' tot 'Show 
Me Your Melons' tot 'God zei 
drank'.”

Werken Alfred Nichelstraat afgerond 

Cirque Mystic doet de boeken toe
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Bij ons een betaalbare commissie

 www.immomarc.be

wij verkopen ook uw woning
wij zorgen voor de nodige attesten Tel. 0495 54 65 50

WIJ ZIJN GELEGEN TEGEN GARAGE MARC NINOVE - PEUGEOT GEEN VERKOOP = GEEN KOSTEN

Online:  immoweb.be • vlan.be • hebbes.be • z immo.be • realo.be
GRATIS RUIME PARKING

NUMMER 1 
IN UW STREEK

NINOVE

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 

€ 59.000

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.  € 219.000

45 
JAAR 
BESTAAN

MEERBEKE

Prachtige NIEUWBOUWWONING met garage, 
3 slpks, 2 dressings,  alle comfort zich be-
vindende in een uiterst rustige en landelijke 
omgeving  € 419000Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv      
Epc 143 kWh/m²VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG

NINOVE

Centrumlaan , op een unieke locatie, boven het NINIA SHOPPING CENTER, 
mooi ingerichte ruim appartement ( 2e verd) 116 m²- Met RUIME ondergrond-
se 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

In het centrum, nabij stadspark, winkels, scho-
len, 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

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

MET GARAGE

MEERBEKE

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 : nacht-
hal – ing. badk en 4 slpks – cv aardgas – Elektr 
CONFORM

TE HUUR NINOVE

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

TE HUUR NINOVE

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

€ 560

TE HUUR NEDERHASSELT

Landelijk rustig gelegen woonhuis met GARA-
GE en 2 autostaanplaatsen – gang – liv – keu-
ken- kelder – overdekte koer – badk – 2 slpks 
– mazoutverwarming

TE HUUR NINOVE

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

€ 695

 APPELTERRE-EICHEM

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

NINOVE

VERZORGDE BELETAGE met garage, tuin. Alle comfort, zeer 
gunstige ligging, vlotte bereikbaarheid, nabij alle nodige faci-
liteiten. 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

GERAARDSBERGEN

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

€ 175.000

NINOVE

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

€ 172.000

NINOVE

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 

€ 270.000

IDEGEM

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

Prijzen en info op kantoor

GERAARDSBERGEN

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

€ 145.000

MEERBEKE

Op een uiterst rustige locatie treft u deze instapklare verzorg-
de 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

VERKOCHT

VERHUURD
VERHUURD

 APPELTERRE-EICHEM

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

VERKOCHT

TE HUUR NINOVE

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

TE HUUR NINOVE

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

PRIJS BESPREEKBAAR

OPHASSELT

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 

NIEUWE PRIJS € 122.000

BOUWGROND

OPEN BEBOUWING

NEDERHASSELT

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

€ 150.000

BOUWGROND

OPEN BEBOUWING

VERKOCHT

DENDERHOUTEM

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

VERKOCHT

VERHUURD
VERHUURD

NINOVE

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

SPECIALE VOORWAARDEN 45 JARIG BESTAAN 

MEERBEKE

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

MEERBEKE

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

VERKOCHT
VERKOCHT

ROOSDAAL-PAMEL

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

MEERBEKE

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

GARAGE +
AUTOSTAANPLAATS MET GARAGE

OPTIE

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG
OPTIE OPTIE

2 APPARTEMENTEN

1 STUDIO
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MODERN  I  KLASSIEK  I  MAATWERK

Preenakker 15  I  1785 Merchtem  I  T. 052/33 75 60  I  E-mail: info@poortcenter.be

www.poortcenter.be

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

R E I M S

Uw idee 
is onze 

realisatie 

OM U NOG BETER VAN DIENST TE ZIJN PASSEN WE ONZE OPENINGSUREN AAN:

Maandag, dinsdag en donderdag van 09.30u – 15.30u
Vrijdag van 09.30u – 14.00u  I  Woensdag en buiten de openingsuren op afspraak .

AALST
D e  b u r g e m e e s t e r s  v a n  A a l s t , 
Dender leeuw, Erpe-Mere, Haal ter t 
en Lede hebben het vaccinatieproces 
in Denderdal Aalst tussentijds geëvalu-
eerd. “Na overleg is beslist om gebruik te 
maken van de federale reservelijst, QVAX, 
en die in een testfase te koppelen”, klinkt 
het.  De vaccinaties in Denderdal draaien 
helemaal op volle toeren. “De organisatie 
zorgt er voor dat er iedere vaccinatiedag 
zo weinig mogelijk ‘restvaccins’ overblij-
ven. Zodra er vaccins beschikbaar zijn 
van mensen die niet komen opdagen 
worden de personen van de reserve-
lijst verwittigd.” Via  https://www.laatje-
vaccineren.be/inschrijven-op-de...  kun je 
online inschrijven voor de reservelijst. Je 
kunt er aangeven op welke momenten 
je beschikbaar bent om snel te worden 
opgeroepen. Je krijgt een sms of e-mail 
waarop je binnen de 30 minuten moet 
reageren . Als je niet op tijd reageert, 
heb je je kans gemist, wordt de volgen-
de persoon opgeroepen en moet je je 
ook opnieuw inschrijven. Zodra je beves-
tigt, word je online doorgestuurd naar 
een reservatiesysteem om een afspraak 
te maken. Je boekt dan ook meteen je 
tweede vaccinatiemoment.

AALST
De stad Aalst stelt zich samen met Ronse, 
gesteund door een breed partnerschap 
binnen het sociale veld, kandidaat om 
een Overkophuis te real iseren. Een 
OverKophuis is een plek waar jongeren 
terecht kunnen voor vrijetijdsactiviteiten en 
laagdrempelige dienst- en hulpverlening. 
Stad Aalst kreeg op 3 mei te horen dat de 
Vlaamse regering hun kandidatuur steunt. 
Volgens schepen voor Welzijn Sarah 
Smeyers (N-VA) creëert stad Aalst met 
het Overkophuis een open huis waar jon-
geren binnen een ongedwongen sfeer in 
gesprek kunnen gaan over hun vragen en 
zorgen om hun de mentale veerkracht en 
zelfredzaamheid te verhogen. “Jeugdwerk 
en onderwijs worden ook versterkt om de 
toegankelijkheid van geestelijke gezond-
heidszorg en andere hulpverlening voor 
jongeren te vergroten. Tot slot en zeer 
belangrijk wil de stad het taboe rond men-
taal welbevinden bij jongeren doorbre-
ken”, aldus Smeyers.  “Tijdens verschil-
lende netwerkmomenten werd een breed 
draagvlak gecreëerd met sociale part-
ners, lokale actoren en stads- en OCMW-
diensten. Al de verzamelde input werd 
vertaald naar een aanpak en werking op 
maat van de leefwereld van jongeren en 
jongvolwassenen. Verscheidene actoren 
ondertekenden inmiddels ook reeds een 
engagementsverklaring om hun mede-
werking te verlenen aan het OverKophuis 
in Aalst”, voegt Schepen Katrien Beulens 
(onafhankelijk), bevoegd voor Jeugd en 
Gezin, eraan toe.

Reservelijst Q-VAX

Overkophuis

AALST
Een stripboek over een car-
navalsverhaal, dat hadden ze 
zelf in Aalst nog niet. Maar nu 
brengt carnavalsgroep AKV 
Nèm Na een eerste strip uit.  
Het stripboek van de carna-
valsgroep is een eerste uit 
een hele reeks, klinkt het. 
Op de cover herkennen we 
alvast burgemeester D’Haese, 
de rotonde aan het Neuzeke 
en het Aalsters Administratief 
Centrum. Het eerste stripboek 
van ‘De Wanabies’, gaat over 
een gezin uit Dendermonde 
dat naar Aalst verhuist. “De 
eerste strip is getiteld: plan 
Dozje. Lees en ontdek hoe 

de Wanabies een genie-
pig plan van onze burge-
meester in de kiem smoren 
en zo Aalst Carnaval van zijn 
ondergang redden”, kl inkt 

het bij de Aalsterse carna-
valsgroep. Meer nieuws volg 
binnenkort, maar de eerste 
strip zou in juni beschikbaar  
zijn. 

Carnavalsgroep AKV Nèm Na 
brengt stripreeks uit 
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GRATIS
WAARDEBEPALING!

T E  K O O P    T E  H U U R    P R O J E C T E N    B U I T E N L A N D

0478/059 069

LIEDEKERKE

€ 399.000

Hoefstraat 89 - 3-gevelwoning met han-
delsruimte en ruime garage, op 4a 29ca. 
2 slaapkamers, living met aansluitende 
veranda, eetplaats, keuken, bad en dou-
chekamer. Zonnepanelen met certifica-
ten. EPC = 161. Wg, Gmo, Gvr, Gdv, Gvv

NIE
UW

LIEDEKERKE

€ 379.000

Warandestraat 167 - Instapklare 
2-gevelwoning met tuin en garage, 
op 4are 56ca. 3 slaapkamers en 
commerciële ruimte. Zonnepanelen 
aanwezig. EPC= 203 Wg, Gvv, Gdv, 
Gmo, Gvr

NIE
UW

TE HUUR: EREMBODEGEM

€ 750

Ninovesteenweg 37 bus 21 - Dichtbij stad Aalst, 
2-slaapkamer appartement. inkom, wc, badka-
mer, berging, 2 slaapkamers, open keuken, woon-
kamer, terras met prachtig uitzicht op het park. 
parkeergarage en bergkelder. Een gemeenschap-
pelijke fietsenberging en tuin aanwezig. EPC= 94

NIE
UW

TE HUUR: LIEDEKERKE

€ 650

Stationsstraat 75 bus1 - Centrum Liedekerke : 
1-slaapkamer-appartement. Het omvat woonkamer, 
halfopen keuken, slaapkamer, badkamer, berging, ve-
randa 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

NIE
UW

LIEDEKERKE

OPTIE

Peehoopstraat 71 - 2-gevelwoning 
met tuin en garage op 1a 82ca. Bwj 
2011. Woonkamer, open keuken, 
3 slaapkamers, zolder, badka-
mer en douchekamer. EPC = 68  
Wg, Gmo, Gdv, Gvr

NIE
UW

AFFLIGEM

€ 339.000

Maaimeersstraat 6D - Instapklare 
2-gevelwoning met tuin en garage.
Dichtbij winkels, scholen en open-
baar vervoer. 3 slaapkamers. Op-
pervlakte 5a 05ca. Elektriciteit con-
form. EPC= 395 Gvr, Mog, Wg, Gdv

NIE
UW

AFFLIGEM

€ 549.000

Assestraat 25 - Energiezuinig nieuw-
bouw 4-gevelwoning met tuin en 2 
garages op 9are 01ca. Zonnepane-
len, warmtepomp, vloerverwarming. 
Deel van de buitenaanleg nog uit te 
voeren. EPB: Wglk, Gvr, Gmo, Gdv

NIE
UW

TE HUUR: AFFLIGEM

€ 3.585

Affligemsestraat 437 - Commerciële ruimte aan het 
station van Liedekerke en nabij de oprit van de E-40 
Affligem/Liedekerke. Ruime toonzaal, directiebureel 
met vergaderplaats en atelier. (+ extra privatieve 
berging). 8 privatieve bezoekersparkings. Er is een 
ingerichte keuken aanwezig. Vrij vanaf 1 juli 2021 !!

NIE
UW

LENNIK

RESIDENTIE TIELEMANS
Joseph Van den Bosschestraat 53 
- Nabij het centrum, dicht bij open-
baar vervoer, kinderopvang en lokale 
handelszaken en openbare diensten 
biedt dit project plaats aan 8 kwali-
tatieve woonentiteiten die allemaal 
voorzien zijn van 2 slaapkamers. 
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 gelijkvloer-
se 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 App 1.1 App 1.2 App 1.3 App 1.4

Aantal slpks 2 2 2 2

Bew. Opp. 95,3 m² 90 m² 90 m² 88 m²

Terras (Z-ger.) 8,6 m² 7 m² 7 m² 5 m²

Prijs (excl. kosten) VERKOCHT € 279.000 € 279.000 VERKOCHT

Appartementen App. 2.1 App. 2.2 App. 2.3 App. 2.4

Aantal slpks 2 2 2 2

Bew. Opp. 95,3 m² 90 m² 90 m² 88 m²

Terras (Z-ger.) 8,6 m² 7 m² 7 m² 5 m²

Prijs (excl. kosten) VERKOCHT € 284.000 VERKOCHT VERKOCHT

Kantoor/diensten K1 K2

Opp. 184 m² 130 m²

Prijs (excl. kosten) VERKOCHT VERKOCHT

3 LAATSTE APPARTEMENTEN
70% 

VERKOCHT

AALST
Van 10 mei tot 14 juni wordt het 
kruispunt van de Vlaanderenstraat 
met de Arbeidstraat, Keizersplein 
en de Nieuwstraat afgesloten voor 
alle verkeer. Gedurende die wer-
ken zal er géén doorgaand verkeer 
mogelijk zijn. Het kruispunt opent 
op 14 juni. Vanaf dan zullen er 
werken starten in de Zonnestraat. 
Al het verkeer moet een omleiding 
volgen. Via de Capucienenlaan, 
Leo de Béthunelaan, rotonde 
Haring en Geraardbergsestraat 
wordt het verkeer dat het centrum 
van de stad wil bereiken omge-

leid. Via het kruispunt van de Korte 
Zoutstraat met de Zonnestraat zal 
het Keizersplein, de Hopmarkt, 
de Kor te Nieuwstraat en de 
Boterstraat bereikbaar bli jven. 
Momenteel is er nog hinder in de 
Gentsestraat. Het kruispunt met 
de Vlaanderenstraat is onder-
broken door wegenwerken. Het 
verkeer r ichting het centrum 
wordt in de Gentsestraat omge-
leid via de Withuisstraat en de 
Arbeidsstraat. Vrachtwagens moe-
ten verplicht de omleiding via de 
ring en de Geraardbergsestraat  
volgen. 

Bijkomende 
verkeershinder in Aalst 
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RUBRIEK :

REGIO :

HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?
Stuur uw berichtje in een gesloten omslag met ingesloten 
een bankbriefje van 10 euro  naar Goeiedag Weversstraat 
27/1 ,  1730  Asse.  Wenst  U uw zoekert je  extra  te  laten  
opvallen? Dit kan dan voor 15 euro het zal dan in het ROOD verschijnen. 

2 koersf ietsen in goede 
staat, ideaal voor begin-
n e n d  w i e l e r  t o e r i s t . 
0486/28.15.62.

Salon kast B 275cm- H 
10 3 cm, Salon t a fel,  2 
nach t k as t jes ,  Va zen in 
albast + schilderij, Kleding 

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

N i n o v e ,  L i e d e k e r k e , 
Roosdaal - Alle herstel-
lingen binnen- en buiten 
schrijnwerk - 0493/68 05 27

Kapster aan huis - Dames, 
heren, kinderen - Regio: 
Liedekerke, Denderleeuw, 
Okegem, Denderhoutem, 
Teralfene - 0475/64 93 84

TE KOOP

VARIA

Welle appar tement 2de 
verdieping alle comfor t . 
balkon, garage, rustig en 
centraal gelegen. Geen die-
ren. Vrij 01/07. (geen syndic) 
0478/23.98.29.

 
Denderleeuw studio met 
grote living, keuken, badka-
mers + 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.

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

Heer (65+) zoek t dame 
(60 +) voor relat ie met 
gezelligheid, trouw, con-
versat ie en oprechter 
genegenheid - 0473/45 
65 97

Man (66) zkt vrouw, ik doe 
spierspor t, ik ging naar 
de sportzaal maar nu doe 
ik het thuis, ik ben goed 
gezond - 0465/08 36 95

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

Chauf feur leer lingver.
rijb. D + code 95 omge-
v i n g  L i e d e k e r k e  o f 
Schepdaal 25u/week. gsm 
0497384197 

Man zoek t  a ls  inwo -
nende huisbewaarder. 
Privé persoon met veel te 
groot domein.Meer info 
0493/345.260.

JOBS

OOK ZOEKERTJES MOGELIJK  OP ONZE WEBSITE

WWW.GOEIEDAG.BE

Z    ekertjes

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. Rommelmark tgerief 
o . a .  v a z e n ,  k l e d i n g . . . 

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

VERLOREN - Oorapparaat 
Lapperre, beloning voor vin-
der - 053/67.41.16 

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

Gezocht - Vintage Weltron 

0471/71.05.97. (zaterdag)

R o o s d a a l  -  H o u t s t o o f 
werkhuis groot model / 
Allesbrander merk FFEL 3 
jaar - 054/33 17 20

p la t ensp e le r s ,  Wel t r on 
radio's met 8 track cas-
settes, Weltron space tv's 
(wit, geel of rode kleur) - 
0479/379 498

Gezocht - Oude kapelradio's 
/ kleine transistor radio's uit 
de jaren 60, liefst in doosje, 
Braun-Expor t - 0479/379 
498

Gezocht -  A lle v in t age 
Pioneer toestellen uit de 
jaren 60-70 / bandrecorders 
RT 707 / tuners versterkers 
SX  -  0479/379 498

AALST
In de Rooms-Hofstraat, die Aalst 
en Erembodegem met elkaar ver-
bindt, zijn fietssuggestiestroken 
aangelegd. De weg werd eerder 
al heraangelegd. Om de veiligheid 
voor fietsers te verhogen komen 
er nu opvallende gele stroken.   
“De fietser zichtbaar maken in 
ons straatbeeld is één van onze 
speerpunten in het verkeersvei-
ligheidsplan.   Zo ook werden in 
de Rooms-Hofstraat 2 brede gele 

f ietsstroken aangebracht langs 
beide zijden van de weg.   Dit 
geeft een bepaald optisch resul-
taat waarbij de straat smaller 
lijkt”, zegt schepen van Mobiliteit 
Jean-Jacques De Gucht (Open 
VLD). Het wordt er zo wat veili-
ger voor de schoolgaande jeugd 
tussen Aalst en Erembodegem. 
“Bedoeling is dat de fietser zich 
hier welkom voelt en dit een ver-
tragend effect heeft op de snelheid 
van het gemotoriseerd verkeer.” 

AALST
In het statige Kasteel Terlinden in 
Aalst stellen kunstenaars Danny 
Cobbaut en Wouter Bolangier 
tussen 9 mei en 6 juni 021 hun 
schilder- en glaswerk tentoon. De 
dubbeltentoonstelling gaat over 
hun verzamelde verhalen en is 
een vervolg van ‘Reflections of a 
memory’ die in het najaar van 2020 
neerstreek in een leegstaand win-
kelpand in de Galerie Pieter Van 
Aelst. Wouter Bolangier is glaskun-
stenaar en als docent verbonden 
aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten te Antwerpen,  
Danny Cobbaut is kunstschilder, 
scenograaf en theatermaker. Hun 
jarenlange vriendschap leidde dit 
keer tot een artistieke symbiose 
waarbij Wouter Bolangiers glas-
werk letterlijk en figuurlijk reflec-
teert in de portretten en land-
schappen van Danny Cobbaut. 
De vaak in spiegelglas uitgevoerde 
glasobjecten van Wouter Bolangier 
zorgen dan weer op hun beurt 
voor caleidoscopische weerspie-
gelingen van de tentoongestelde 

schilderijen. De kruisbestuiving 
tussen de twee kunstenaars én 
de uitgekiende opstelling van het 
tentoongesteld werk zorgen samen 
voor een kunstzinnig geheel dat de 
bezoeker niet onberoerd zal laten. 
Het 18de eeuws kasteel Terlinden, 
in Aalst ook gekend als ‘het kas-
teel van verdoemenis’, is te zien 
in zijn meest pure vorm. Tegen de 
blote baksteen komen de kunst-
werken heel goed tot hun recht. 
Elke kamer ademt een andere 
sfeer uit en behandelt een ander 
thema. Cobbaut brengt als ope-
ningsdans een reeks iconen met 
bladgoud, Bolangier werkt verder 
met dit goud in zijn nieuwste glas-
werk. Op in totaal drie verdiepin-
gen, goed voor 16 kamers of 580 
m2 tentoonstellingsruimte wordt 
de bezoeker bedwelmd met de 
indringend geschilderde blikken 
die raken tot in de kern en met 
mysterieuze glasobjecten die tot de 
verbeelding spreken. De tentoon-
stelling is gratis te bezoeken vanaf 
9 mei, op elke vrijdag, zaterdag en 
zondag.

Fietssuggestiestroken 
Rooms-Hofstraat 

Tentoonstelling 
“Collected Stories” 
in Kasteel Terlinden
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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 (MEERBEKE)

GROTENDEELS GERENOVEERDE 
2-gevel met 2 slpks. Mogelijkheid 
+2 slpks mits afwerken ZOLDER.
De TUIN met MOOI uitzicht.ELec. 
Conf. EPC 404 - Gvg/Wg/Gmo/
Gvkr/Gvv

€ 299.000

DILBEEK

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. 

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

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. 

€ 475.000

HERNE (ST.P.-KAPELLE)

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. 

DILBEEK (SCHEPD.)

OP TE FRISSEN 3-gevel. 4 slpks, 5de 
mogelijk mits plaatsen vaste trap 
naar zolder. VERANDA en  TUIN 
met TERRAS. Extra’s: BUREAU, 
WASPLAATS,GARAGE en KELDER.  
EPC 523 - Vg/WgLk/Gmo/Gvkr/Gv

€ 435.000

ROOSDAAL (PAMEL)

3-gevel  uit 2014. HYPER GEINST 
OPEN KKN + BERGING. 4 slpks + 
DRESSING met INLOOPDOUCHE. 
TUIN met TERRAS.  E 59 - Gvg/
WgLk/Gmo/Gvkr/Vv

€ 425.000

BRUSSEL (ANDERLECHT)

RUIME op te frissen woning met 
ZUIDgerichte TUIN. RUIME garage, 
berging, VOLLEDIG onderkelderd. 
 3 slpks. RUSTIGE LIGGING EPC 
505 -  Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv

€ 215.000

NINOVE (OKEGEM)

COMPLEET TE RENOVEREN 2-ge-
vel met +- 400m² bewoonbare opp. 
MEERDERE MOGELIJKHEDEN EPC 
651 - Gvg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv

€ 249.000

NINOVE (OKEGEM)

GERENOVEERDE 2-gevel met 
TUIN . Nieuwe geinst. LUXE kkn. 2 
SLPKS + bergzolder. EPC 310 - Gvg/
Wg/Gmo/Gvkr/Gvv 

NINOVE (CENTRUM)

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

€ 289.000

NINOVE (MEERBEKE)

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. 

€ 349.000

NINOVE (CENTRUM)

INSTAPKLARE DUPLEX met 3 slpks & 
COMMERCIEEL GELIJKVLOERS + STOCK-
RUIMTE. STUDIO van 65m² en TUIN met 
GARAGE.  400m² bew. opp! ZONNEPA-
NELEN, PARKING VOOR DE DEUR. EPC 
285 - Gvg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv

ROOSDAAL (PAMEL)

4-gevel op bijna 15 are. Oa. 3 slpks 
+ bureau. 1 badkmr, 2de mogelijk! 
PRACHTIGE TUIN. GARAGE + 
ruime CARPORT & fietsenberging.  
EPC 214 - Vg/WgLk/Gmo/Gvkr/Gvv

LENNIK (SKL)

Zeer RUIME woning op Z-ger. per-
ceel van +- 20a. 2 slpks, INRICHTB. 
zolder + GARAGE. Compleet onder-
kelderd. EPC 784 - Vg/WgLk/Gmo/
Gvkr/Gvv.
NIEUWE VOORWAARDEN

OPTIE

OPTIE EERSTE BEZOEKDAG

OPTIE EERSTE BEZOEKDAG

VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG

VERKOCHT

DILBEEK (CENTRUM)

Opbrengsteigendom bestaande 
uit 2 appartementen.Recentelijk 
gerenoveerd en isolatie volgens de 
normen. Toplocatie.EPC 695 en 247 
- Gvg/Wg/Gmo/Vkr/Gvv

VERKOCHT IN VOORVERKOOP

OPTIE BINNEN DE MAAND

WIJ ZIJN 
OP ZOEK 

NAAR 
PANDEN 

VOOR ONS 
CLIËNTEEL!

NIEUWBOUWPROJECT 
MAX & JUNE 

STATIONSSTRAAT DILBEEK

• LUXUEUS AFGEWERKTE 
 BEN-APPARTEMENTEN (E-PEIL <30)
• TOPLOCATIE
• MOGELIJKHEID AANKOOP 6% BTW
• ONDERGRONDSE PARKEERPLAATSEN 
 EN/OF STAANPLAATSEN BESCHIKBAAR
• GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN WAARONDER  

TUIN, BERGING, FIETSSTAANPLAATSEN...

REEDS

40%
VERKOCHT

ALLE INFO OP WWW.LSVASTGOED.BE
€ 810

GOOIK (OETINGEN)

TE HUUR: DUPLEX appartement 
met 1 SLAAPKAMER in HOEVE-
STIJL. ZUID-gericht TERRAS en 
TUIN. Parkeerplaats voor de deur.
ZONNEPANELEN. EPB E60 

LIEDEKERKE:  Impegemstraat 
 H.O.B.  3a90
 € 149.000

DILBEEK:  Wijngaardstraat    
(SCHEPDAAL) O.B.  4a28ca
 € 229.000

LIEDEKERKE:  Molenstraat  
 G.B. 3a60ca
 € 99.000

LENNIK:  Kattenbos 
  bos 21a49ca
 € 11.000

BOUWGRONDEN




