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Prettige vakantie
AALST

Twintig jaar na de opening van de beken-
de koffiezaak in de Kattestraat, maakt de 
naam Maximiliaan in Aalst een comeback. 
Voormalig eigenaar Geert Blommaert 
brengt samen met collega-ondernemer 
Stéphane De Bruyn een nieuw koffiemerk 
op de markt. Voor het ontwerp schakel-
den ze de hulp in van kunstenaar Gilles 
Van Schuylenbergh. “Een milde koffie met 
een mooie schuimkraag en een mooie 
afdronk”, zo omschrijf t Stéphane De 
Bruyn het gloednieuwe Aalsterse streek-
product. Bozjop is één van de vijf nieuwe 
koffies van het merk Maximiliaan. Volgens 

Geert en Stéphane zullen die nieuwe kof-
fies er ook bozjop zijn.
 (lees meer pag 4)

Ondernemers en kunstenaar 
lanceren Aalsters koffiemerk

Bel nu voor 
uw publiciteit
Mira De Bruyn
Reclame adviseur
mira@goeiedag.be

0494/08.76.72
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De vaccinatiecentra 
in onze regio draaien 
vandaag op kruis-
snelheid. Tegen 11 
juli zal 85% van de 
vo lwassen bevo l-
king minstens een 
prik hebben gekre-

gen. Hierdoor krijgt een ruime meer-
derheid van onze landgenoten hun 
vrijheid terug. Hierdoor zal de zomer-
vakantie er dit jaar totaal anders uit-
zien. De afgelopen maanden waren 
ook slopend voor Goeiedag en onze 
medewerkers. Een verdiende jaarlijkse 
zomerstop is dan ook welgekomen. 
Op 8 september zijn we er terug. 
Maar u hoeft deze zomer niets van het 
nieuws te missen. Op onze nieuws-
site goeiedagaalst.be kan u 24/24 het 
belangrijkste nieuws de hele zomer op 
de voet volgen.

Wij wensen al onze lezers een deugd-
doende en zonnige zomervakantie toe.
 
Ives DE BONDT
verantwoordelijke uitgever

E D I T O R I A A L

Mira DE BRUYN
0494 08 76 72

mira@goeiedag.be 

GDA bvba
 Weversstraat 27/1, 1730 Asse

Tel. 02 452 35 36 - info@goeiedag.be 

PUBLICITEIT

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

GRAFISCH VORMGEVER

Daan VAN RILLAER
daan.goeiedag@telenet.be

25 jaar
Patrick Lefevere (66) is ploegleider van wie-
lerploeg De Ceunick – Quickstep. Sinds 2003 
is hij manager van een ploeg met wisse-
lende sponsors maar met Quick Step als 
solide partner. Hij werkte in zijn lange car-
rière met toprenners als Boonen, Stybar, 
Cavendish, Terpstra , Uran, Petacchi, 
Steegmans, Baekelants, Keise en nog meer 
klasbakken. Ook nu nog heeft hij toppers als 
Julien Alaphilippe, Zdenek Stybar en Remco 
Evenepoel onder zijn vleugels

Je begon zelf als wielrenner, stapte in 1979 
over naar de ploeg van Walter Godefroot 
waar je assistent werd. Vandaag (2014) ben 
je manager bij Omega Pharma Quick Step. 
Is er veel veranderd in al die tijd?
Uiteraard, zelf ben ik ouder en wijzer geworden. 
En ik sta in een andere positie, je moet je ren-
ners door en door kennen. Je sluit contracten 
met renners en sponsors. Ik zorg ervoor dat 
iedereen even goed verzorgd wordt en hetzelfde 
materiaal ter beschikking heeft. Alles is vandaag 
op en top professioneel geworden in het wiel-
rennen.

Is het niet een wereldje apart?
Elke stiel heeft zijn eigen identiteit. In het wiel-
rennen vind je veel ex-renners die zo met het 
wereldje vergroeid zijn dat ze het niet meer los 
kunnen laten. Je ziet hen aan de slag als ‘soig-
neur’ of ‘mecanicien’. Ze hebben voor die wereld 
gekozen. In onze tijd was het wielrennen een 
sport voor ‘crapuul’, nu een sport met aanzien.

Je bent een kampioenenmaker, (Museeuw, 
Boonen, Stybar, Alaphilippe, Evenepoel). 
Wat is het geheim achter Lefevere?
Passie , visie en kennis zijn de sleutelwoorden. 
We sporen jong talent op, in binnen- en buiten-
land. Dat gebeurt al heel jong, bij de nieuwelin-
gen maar zeker bij de juniors en beloften. Wij 
laten hen ook testen in de Bakala Academy in 
Leuven.  

Met supertalent Frank Vandenbroucke 
ging het helaas wel mis? Waarom?
Hij had meer dan genoeg talent maar onge-
veer alles wat kon misgaan, ging ook mis. Hij 
ging naar Cofidis voor het geld maar gaf in zijn 
boek toe dat hij niet bij mij had mogen weg-
gaan. Het vervallen in extremen zat waarschijn-
lijk in zijn genen. Het is zo jammer, hij 
had bij Mapei al een mooi palmares 
bij mekaar gefietst maar eigenlijk 
moest het voor hem nog begin-
nen.

Kom jezelf uit een wielermilieu?
Helemaal niet. Bij ons thuis waren 
ze autohandelaar. En er was toe 
nauwelijks begeleiding voor begin-
nende renners. Mijn ouders hadden 
een afkeer van de koers.

Je bent zelf heel ziek 
geweest maar hebt je 
ziekte overwonnen?
In 2001 ging ik naar het 
ziekenhuis voor een 
har tonderzoek maar 

men vond een tumor op de pancreas. Die werd 
operatief verwijderd. Ik lag zeven uur op de 
operatietafel maar kreeg geen chemotherapie. 
Belangrijk is positief te denken én de juiste dok-
ter te kiezen. Maar ik heb ook geluk gehad. 

In 2004 sloeg ‘het dopingspook’ toe. 
Johan Museeuw bekende doping te hebben 
gebruikt en jij kwam mee onder schot omdat 
je als ploegleider weet zou hebben gehad 
van grootscheeps dopinggebruik.
De pers heeft daarin geen fraaie rol gespeeld. 
De beschuldiging kwam eigenlijk van één jour-
nalist die alles gebaseerd had op getuigenissen 
van dubieuze personen. Ik had Museeuw wel 
gewaarschuwd voor “een jaar teveel” maar hij 
wou nog meedraaien en presteren. Ik was zeer 
ontgoocheld over zijn dopinggebruik. 

Er gaat veel geld om in het wielrennen. 
En er zijn grote budgetten nodig. 
Wordt dat een probleem, gezien heel wat 
ploegen hebben afgehaakt?
Met de Tsjechische zakenman Zdenek Bakala 
hebben we een belangrijke financier binnen 
gehaald. Onze ploeg heeft ongeveer het vijf-
de grootste budget op wereldvlak. Je budget 
bepaalt of je meekunt op het hoogste niveau. Hij 
is gepassioneerd door wielrennen en wil nieu-
we bronnen van inkomsten aanboren, bijvoor-
beeld via televisierechten zoals in het voetbal. 
Als je deelneemt aan de Ronde van Frankrijk, 25 
dagen met ruim dertig mensen, dan krijg je een 
startpremie van welgeteld 48.000 euro. Dat is 
lachwekkend.

Het is geweten dat je ooit achter Philippe 
Gilbert aanzat. Hoe is de relatie vandaag?
Wij zijn weer ‘on speaking terms’. De miserie 
kwam er door een derde persoon in het spel. 
Vandaag (2014) zou ik Gilbert niet meer willen. 
Hij is te duur en er is geen plaats voor hem bij 
ons. 

Hoe zie je de toekomst van de wielersport?
De vraag is of de wielersport over 20 jaar nog 
zal bestaan.  Waar vindt een organisator bijvoor-
beeld nog seingevers? En er zijn zoveel concur-
rerende sporten. In de wielerwereld vechten we 
onder mekaar, o.m. met dopingverhalen. Als we 
bij de UCI aandringen op bijvoorbeeld een soort 
professionele ‘league’ dan zien we alleen maar 

angstige gezichten.

En wat brengt de toekomst voor jou? 
CEO bij de UCI ?
Neen, dank u. Dat is politiek. Wat 
ik eigenlijk nog graag zou willen is: 
bij onze jeugd nog eens ‘een witte 
merel’ vinden, een wereldtopper. 
Dat zou een mooie beloning zijn voor 
zoveel jaar passionele inzet voor de 

wielersport. Noot van de redac-
tie: Ondertussen is die 

droom met Remco 
Evenepoel waar-

schijnlijk in ver-
vulling gegaan!

interviews
Patrick Lefever
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AALST
Binnenkor t gaat Raymonda 
Verdyck, reeds 12 jaar afge-
vaardigd bestuurder van het 
Gemeenschapsonderwijs, op 
pensioen. De voorbije jaren 
bezocht Raymonda heel wat 
scholen(groepen). Die bezoeken 
op het terrein deed ze ontzet-
tend graag. Om haar GO!- car-
rière af te sluiten organiseert de 
dienst Communicatie van het 
GO! dan ook een afscheids-
tournee. Concreet bezoekt 
Raymonda nog 6 scholen/
instellingen, één per provincie 
en Brussel.  Elk bezoek staat 
in het teken van een thema 
of aspect waar in het GO! 
een sprong voorwaarts heeft 
gemaakt doorheen de jaren 
waarin Raymonda afgevaar-
digd bestuurder was. Voor de 
provincie Oost-Vlaanderen zal 
Raymonda halt houden in GO! 
Handelsschool Aalst. Dit binnen 
het thema ‘gelijke onderwijs-
kansen’. “GO! Handelsschool 
Aalst zet enorm hard in op dit 
thema en beschikt over heel 
wat mooie praktijkvoorbeelden. 
Zo doen ze aan projectwerking, 

wordt er een 7de jaar voor-
bereiding op hoger onderwijs 
(VHO) aangeboden, is er een 
samenwerking met HoGent, 
is er een inclusiewerking en 
wordt er ingezet teamteaching”, 
aldus Céline Hertecant, com-
municatieverantwoordelijke van 
Scholengroep 19 ‘Dender’.  Al 

deze initiatieven vormen dan 
ook de rode draad tijdens het 
bezoek van Raymonda. De 
afgevaardigd bestuurder zal 
getrakteerd worden op een 
interactieve rondleiding door-
heen de school en een speed-
date. In dit alles zal ze bege-
leid worden door de leerlingen 
Onthaal & Public Relations. De 
leerlingen organiseerden het 

bezoek volledig zelf. Al weken 
zijn ze bezig met de voorberei-
ding ervan: gastenlijst opma-
ken, uitnodigingen versturen, 
een draaiboek opstellen,…  Er 
komt heel wat bij kijken. “Als 
school willen we werken aan 
ondernemen,  o rgan ise ren 
en communiceren. We willen 

niet enkel lesgeven, maar ook 
praktijkgericht werken. We coa-
chen de leerlingen en bereiden 
ze voor op verdere studies en 
het bedrijfsleven”, vertelt Els 
De Boeck, leerkracht Onthaal 
en Pub l ic  Re lat ions.  GO! 
Handelsschool Aalst laat weten 
alvast heel erg uit te kijken 
naar de komst van Raymonda 
Verdyck.

GO! Handelsschool Aalst krijgt 
op donderdag 27 mei hoog bezoek

“AAN HET NINIA SHOPPINGCENTER” TE NINOVE

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
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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

VERVOLG PAGINA 1
“Er ontbrak nog een sterk merk 
in de streek rond Aalst en daar 
willen wij verandering in bren-
gen.” De koffiecapsules zijn te 
verkrijgen in enkele speciaalza-
ken, zoals traiteur Olijfboom en 
Bol & Borrel in Lede. “Binnenkort 
kunnen Aalstenaars ons koffie-
merk ontdekken in verschillende 
horecazaken, zoals de vernieuwde 
Zero53. Ze zijn ook verkrijgbaar 
bij dranken Picqueur en Galerij 
Van Schuylenbergh”, zegt Geert, 
“en we hebben ook een web-
shop”. Daar kan je de metalen 
blikken bestellen, die een opval-
lend jasje hebben gekregen. De 
ondernemers lieten kunstenaar 
Gil les Van Schuylenbergh de 
vrije loop. “Ik volgde het volledi-
ge productieproces en vatte dat 

met verf en potloden samen in 
een versmolten stripverhaal.  Van 
boein tot zjat”,  vertelt Gilles. Zijn 
kunstwerk is twee meter breed, 
maar past perfect op de verpak-
king. Maximiliaan  is een verwij-
zing naar de voormalige koffie-
zaak van Geert. Na zijn avontuur 
in de horeca hield hij zich bezig 
met de verwerk ing van kof-
fie, wat uiteindelijk leidt tot een 
eigen merk. “We hadden een 
honderdtal namen op papier 
gezet. Zodra we Maximil iaan 
boven haalden, wisten we hoe 
we onze koffie zouden noemen”, 
zegt hij. “Al onze koffies zijn 100 
procent Arabica, van de beste 
koffiesoort. We verwachten dat 
Maximiliaan opnieuw een begrip 
wordt in Aalst en ver daarbuiten”,  
besluit Stéphane.

Ondernemers en kunstenaar 
lanceren Aalsters koffiemerk

AALST
3.310, zoveel prikjes werden er 
vorige week woensdag gezet in 
vaccinatiecentrum Denderdal. Op 
één dag tijd. De vaccinaties zijn 
op kruissnelheid gekomen, maar 
er is nog een extra versnelling in 
de maak. 3.310 prikjes. Dat bete-
kent: als er van 8 uur ’s morgens 
tot 18 uur ’s avonds gevaccineerd 
zou worden, dan worden er 331 
prikjes per uur gezet, of 5,5 per 
minuut. “Straks is ook uw burger-
vader voor een eerste prik aan de 
beurt bij de vriendelijke en behulp-
zame mensen van Denderdal - 
en voor alle duidelijkheid heb ik 
netjes mijn beurt afgewacht zoals 
het hoort”, zegt burgemeester 
D’Haese. Alle 65-plussers zijn 
al een tijdje gepasseerd. Op dit 

moment worden nog de risico-
patiënten ingeënt, ook van oud 
naar jong. Weldra is het dan de 
beurt aan de volgende lagen 
van de bevolk ing. Te begin-
nen bij de 64-jarigen, gevolgd 
door de 63-jarigen, 62-jarigen,.. 
“Voor de week van 31 mei ver-
wachten we volgende aantallen: 
13.650  vaccins Pfizer, 1.680 van 
Astra Zeneca en 1.080 Johnson 
& Johnson. De nationale en lokale 
vaccinatiecampagne zit nu echt 
op snelheid, bijna 43 procent van 
de volwassen Vlamingen is intus-
sen gevaccineerd. De komende 
weken wordt  een nieuwe piek in 
de stroom van vaccinleveringen 
verwacht. En zo komt onze  her-
wonnen vrijheid langzaam maar 
zeker écht dichterbij.”

Records sneuvelen 
in vaccinatiecentrum
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HOUTBEWERKING IS ONZE PASSIE!
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Brakelsesteenweg 444  |  NINOVE
054 32 63 06  |  info@jacobs-deuren.be
Ma-vr 10-12 u  |  13-18.30 u - Za 10-18 u

www.jacobs-deuren.be

Raadpleeg onze website voor meer info.

eigen fabricatie

vakkundige montage

(VER)BOUW-
KRIEBELS?

Onze toonzaal blijft open 
tijdens het bouwverlof!

T� dloos, 
cottage, strak of 
een combinatie?

Wat je smaak ook is, 
je bent aan het 
juiste adres. 

Toonzaal met meer dan 150 deuren!

OPENINGSUREN BOUWVERLOF
12 juli t.e.m. 2 augustus | op afspraak

AALST
Voor Okapi Aalst zit het seizoen erop. 
De Ajuinen zijn er niet in geslaagd om 
zich te plaatsen voor de halve finale 
van de play-offs. Okapi heeft er een 
wisselvallig seizoen opzitten. Dankzij 
de eindspurt, waarin de laatste mat-
chen van de competitie haast allemaal 
werden gewonnen, mocht Okapi zich 
opmaken voor de kwartfinale van de 
play-offs. In een lastige eerste partij 
met Limburg United werd er uiteinde-
lijk toch gewonnen. In de terugmatch 
in Limburg had Aalst het knap moei-
lijk met de Limburgers. Okapi bleef in 
Limburg met lege handen achter. Een 
derde confrontatie met de Limburgers 
zou dus alles beslissend worden. 
Afgelopen zondag was het verschil tus-
sen beide ploegen opnieuw heel klein. 
Na één helft spelen stond Limburg voor 
met 47-49. In de daaropvolgende minu-
ten hielden twee spelers van Aalst de 
ploeg in de match. Maras scoorde 20 
punten en 10 rebounds, Melson maak-
te maar liefst 28 punten. Maar ondanks 
de vele gescoorde punten moest Okapi 
op het einde toch het onderspit delven. 
Aalst kwam wel even op voorsprong, 
maar u i te inde-
l i jk ver loor het 
toch, met 85-90. 
Limburg mag nu 
in de halve finales 
aantreden tegen 
Oostende. Voor 
Okapi zit het sei-
zoen erop. 

Okapi Aalst 
strandt in 
kwartfinales 
play-offs 
basketbal

AALST
Steunpunt Welzijn uit Aalst gaat 
samenwerken met Werkpunt 
Ninove. De sociale organisaties 
zijn van plan om samen afval 
te laten ophalen per fiets. Ze 
zetten nu een crowdfunding op, 
want de fietsen die daarvoor 
nodig zijn, kosten al snel zo’n 
10.000 per stuk. Steunpunt 
Welz i jn VZW ui t  Aa lst en 
Werkpunt Ninove VZW willen 
een nieuw, innoverend en duur-

zaam project opstarten, name-
li jk een  ophaalservice voor 
recyclageafval op de fiets!    Via 
speciaal uitgeruste cargofietsen 
zullen ze tuin- of ander afval 
(tot 150 kg) kunnen ophalen bij 
particulieren en bedrijven. Met 
de cargofiets wordt het recy-
cleerbaar afval vervolgens naar 
het recyclagepark van ILvA 
gebracht. Om de ophaalservice 
van start te laten gaan willen 
de partners twee cargofietsen 
aankopen, één voor Aalst en 
één voor Ninove. Die kosten 
10.000 euro per stuk. Het is 
de bedoeling om via crowd-
funding het vereiste bedrag 

op te halen. Streekmotor23, 
onderdeel van Streekfonds 
Oost-Vlaanderen, ondersteunt 
dit initiatief en zal elke dona-
tie verdubbelen (tot 5.000 euro 
max.) De Burgemeester van 
Aalst, Christophe D’Haese, ziet 
kansen voor bijkomende soci-
ale tewerkstelling in de beide 
steden. “Met de steun voor 
deze actie krijgt de Aalstenaar 
en de Ninovieter niet enkel een 
nieuwe dienstverlening maar 

creëren we ook bijkomende 
sociale tewerkstelling. We bie-
den mensen opnieuw kansen 
binnen het arbeidscircuit en 
verhogen hun welzijn. Kortom, 
veel vliegen in één klap.” Tania 
De Jonge,  burgemeeste r 
van Ninove, is ook enthousi-
ast. “Deze crowdfunding zie ik 
niet los van het gegeven dat 
Snel&Wel, dat reeds actief is in 
Aalst en de Vlaamse Ardennen, 
ook naar Ninove komt. Met 
het stadsbestuur willen we de 
fietskoerierdienst en dit mooie 
project in het bijzonder, alle 
kansen geven. Ik ben ook over-
tuigd dat voor vele inwoners 

de ophaalservice een absolute 
meerwaarde is. Niet elke inwo-
ner vindt de tijd, heeft een auto 
of is fysiek in de mogeli jk-
heid om naar het recyclagepark 
te gaan.” De burgemeesters 
trekken dus duidelijk mee aan 
de kar van de cargofiets om 
het project te doen slagen. Nu 
hebben de sociale organisa-
tie enkel nog financiële steun 
nodig, van mensen die bijvoor-
beeld zelf hun tuinafval willen 

laten ophalen door de cargo-
fiets. Het project wordt mee uit-
gedragen door ILvA, de afval-
intercommunale die de recycla-
geparken beheert.  Voorzitter 
van ILvA Bart Van den Neste 
ziet de samenwerking alvast 
zitten: “Hoeveel perfect door 
ons te verwerken afval ligt niet 
ergens stof te vangen?  Veel 
inwoners gebruiken trouwens 
hun gratis 100 kilo per gezin 
niet. Met de ophaalservice kun-
nen we meer inwoners bereiken 
én steunen we een milieuvrien-
delijk alternatief voor de auto 
mee. Zo’n project dragen we 
graag mee uit.”

Aalst en Ninove gaan 
per fiets tuinafval ophalen 
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Showroom open:

Di - Vr: 14.00 tot 18.00 u

Za: 10.00 tot 17.00 u

zondag gesloten

Of op afspraak

* actievoorwaarden in de showroom.

Trotse sponsor van het

Corendon KwadrO Cyclocross
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Max 1 bon per woning.

korting bij aankoop van ramen & deuren

€250
*,-

Onmiddellijk voorschot, saldo bij notaris.

Directe en discrete afhandeling.

www.wijkopendirectuwhuis.be

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

V.L.E.B. KOOPT HUIZEN IN DE REGIO TOT €200.000 MAG WERK AAN ZIJN         
     WIJ BESLISSEN DIRECT!
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DUIVEKEETSTRAAT 30A 

9300 AALST

davoo@hotmail.be

0486 08 59 15

MA > ZAT 10u00 - 19u00

www.davobanden.be

AALST

Morgen vrijdag opent de winter foor. 

Dat is één van de grootste van het land. 

Verspreid over 5 pleinen zijn er kermisat-

tracties. Ook de familie delforge is van de 

partij. V
incent Delforge die enkele maan-

den zijn wagen zag uitbranden is er ook. 

Vincent is ook een halve Aalstenaar. "Ik
 

heb een hele speciale band met deze 

stad, zelfs als we hier niet staan, we 

wonen in Waasmunster, komen we naar 

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

tastisch. Ik ben blij hier te kunnen zijn, 

ik kan een wagen lenen van mijn broer. 

Ik zou Aalst niet kunnen missen. Ik ben 

er dus morgen bij met mijn smoutebol-

len. Wat morgen ook weer opstart is het 

decor aan het stadhuis. Sedert vorig jaar 

een voltreffer voor jong en oud. Ieder 

uur is er muziek en dansen de poppen.  

Ontwerper is Piet De Koninck. 

Stad is klaar voor carnaval

AALST N°18.indd   1

2/02/15   16:28
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KEUKENS

GENTINI’S

PERSOONLIJKE SERVICE & OPVOLGING

www.gentinis.be

BATIBOUW ACTIE

Actie geldig tot 31/03/2015

Begijnenmeers 3

1770 Liedekerke

0475/78.16.05

vergelijk GRATIS 

prijs kwaliteit

bij afgifte van deze advertentie
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SINT-KATHERINA-LOMBEEK

Tv-kok Jeroen Meus was zaterdagavond 

te gast op de zesde editie van Midwinter 

Lombeek als jury van een opgemerkt 

nieuw onderdeel op de af f iche: een 

kookwedstrijd voor het beste Loemekse 

gerecht. Drie hobbykoks, Rony Van den 

Abbeele, Tim Devos en Jos Delcourt , 

mochten hun gerecht klaarmaken. Meus 

had gemeende lof voor de drie berei-

dingen en duidde uiteindelijk Tim Devos 

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

Pajottenlands met krieltjes’ kreeg van 

de tv-kok de voorkeur vanwege de erg 

geslaagde combinatie van zeer verschil-

lende culturen. Midwinter Lombeek lokte 

zaterdag overigens opnieuw duizenden 

bezoekers. De manifestatie steunt ook 

dit keer de strijd tegen de ziekte van 

Duchenne. Zie onze fotospecial op www.

goeiedag.be. (RDS)

Tim bekoorde Jeroen

DILBEEK N°97.indd   1

9/02/15   14:03
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MEISE
De Plantentuin in Meise heeft vorig jaar 

in totaal 126.686 mensen over de vloer 

gekregen, ruim een derde meer dan de 

91.171 bezoekers die in 2013 geteld wer-

den (+38 procent). Het afgelopen jaar 

geldt daarmee als een recordjaar voor de 

Plantentuin. Tot nu toe werd het hoog-

ste aantal bezoekers in de Plantentuin in 

2011 geteld, toen er 110.909 mensen een 

bezoekje aan de tuin hadden gebracht. 

"De opening van twee nieuwe regenwoud-

kassen in april en de orchideeëntentoon-

stelling Flori Mundi, die in het najaar voor 

de eerste keer plaatsvond, mogen echte 

publiekstrekkers genoemd worden", zo 

wordt de hoge opkomst van 2014 ver-

klaard door plantkundige Koen Es. “Flori 

Mundi alleen al lokte zomaar eventjes 

28.000 bezoekers.

(Lees verder pagina 5)

Recordjaar voor Plantentuin

2015

UW MAZOUT LEVERANCIER 

AAN DE BESTE PRIJS

Frans & Michel

Michiels
Wolvertemsesteenweg 196

1785 Merchtem

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

vanwege het Goeiedag team.

GRIMBERGEN N°131.indd   1
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REGIO
Vorige week  zondag nam Merchtem zijn 
gloednieuw sportcomplex Dooren offici-
eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 
uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-
dig in kunstgras, een baseballveld, een 
terrein voor beachvolley, een polyvalent 
terrein, een Finse piste en een gebouw 
met kleedkamers, tribune en kantine. 
Schepen van Sport Steven Elpers (LVB) 
was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-
ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 
Precies een jaar na het leggen van de 
eerste steen, kon het gebouw op het 
sportcomplex officieel geopend wor-
den. Het bevat naast een tribune voor  
toeschouwers ook een grote cafetaria 
(op te delen in twee compartimenten), 
8 kleedkamers en drie cellen voor indi-
viduele sporters (mountainbikers, jog-

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

Splinternieuw sportcomplexKIJK SNEL PAG. 26

Kijk snel pagina 4

Nieuw te Zellik!Zie verder in deze Goeiedag.
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REGIOVorige week  zondag nam Merchtem zijn 

gloednieuw sportcomplex Dooren offici-

eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 

uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-

dig in kunstgras, een baseballveld, een 

terrein voor beachvolley, een polyvalent 

terrein, een Finse piste en een gebouw 

met kleedkamers, tribune en kantine. 

Schepen van Sport Steven Elpers (LVB) 

was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-

ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 

Precies een jaar na het leggen van de 

eerste steen, kon het gebouw op het 

sportcomplex officieel geopend wor-

den. Het bevat naast een tribune voor  

toeschouwers ook een grote cafetaria 

(op te delen in twee compartimenten), 

8 kleedkamers en drie cellen voor indi-

viduele sporters (mountainbikers, jog-

gers, …). Er is ook een afspuitplaats voor 

mountainbikers en voor het reinigen van 

voetbalschoenen. “Het is een sportcom-

plex voor iedereen,” beklemtoonde sche-

pen Elpers. De exploitatie van de cafe-

taria en het onderhoud worden in han-

den gegeven van FC Merchtem  en BSC 

The Merchtem Cats. Schepen Elpers, 

burgemeester Eddie De Block en sche-

pen David De Valck - voorzitter van het 

Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat 

als bouwheer optrad - tekenden dan ook 

een exploitatie overeenkomst met Paul 

Staels en Bram Denys, voorzitter van res-

pectievelijk  FC Merchtem 2000 en BSC 

The Merchtem Cats. Het hele complex 

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

zij het AGB kon ruim 500.000 euro aan 

BTW bespaard worden. 

Lees verder pagina 3
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www.poortcenter.be

Geldig op een koffie (1,90€). 

Aanbieding enkel geldig in ruil voor deze 

bon in uw Lunch Garden  

tot en met 30/11/2014.  

1 bon per kasticket. Niet cumuleerbaar  

met andere promoties of kortingsbonnen.  

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

1140 Evere.

Niet op de openbare weg werpen

Geldig tot 30/11/2014

BIJ AANKOOP  
VAN EEN GEBAKJE

1GRATISKOFF IE

VERSCHIJNINGSDATA 
2021

Volg ons via

Mira De Bruyn
0494/08.76.72
mira@goeiedag.be

Groot Aalst : 
31.775 exemplaren

N° 97 08 september

N° 98 06 oktober

N° 99 03 november

N° 100 24 november

N° 101 15 december

ONLINEVERSIEAALST
Op het Werfplein in Aalst heb-
ben vorige zaterdag een vijftig-
tal mensen actie gevoerd, naar 
aanleiding van de recente gebeur-
tenissen in Israël. De betoging 
werd georganiseerd door Intal 
en Redfox, de jongerenafdeling 
van PVDA. De extreemlinkse par-
tijleden kwamen samen op het 
Werfplein om er met Palestijnse 
vlaggen te betogen voor de vrij-
heid van Palestina. Ook een deel 
van de Palestijnse gemeenschap 
in Aalst was aanwezig op de beto-
ging. Israel en Palestina hebben 

de voorbije weken elkaar bekampt 
in de Gazastrook. Tal van bur-
gers lieten al het leven door de 
wederzijdse bombardementen. 
Momenteel hebben Israël en 
Palestina wel een akkoord bereikt 
tot staakt-het-vuren. “Dat betekent 
dat we kunnen hopen dat er geen 
doden meer zullen vallen door de 
bommen. Maar dat betekent niet 
het einde van de kolonisatie, de 
bezetting en de apartheid. We 
moeten de druk blijven opvoeren 
zodat België en Europa sancties 
nemen tegen Israël”, klinkt het bij 
de aanhangers van PVDA. 

AALST
De spo r t i eve l i ngen  van  de 
Aalsters-Leedse ropeskippings-
club Jumping Onions hebben een 
videoclip opgenomen als slotshow 
van een bewogen jaar. Normaal 
tonen ze hun kunstjes aan het 
publiek in een show in sporthal 
De Ommegang, maar dat werd dit 
jaar door de coronamaatregelen 
geskipt.  De ropeskippers geven 
in de videoshow van 20 minuten 
een performance op verschillende 

locaties, zoals de ruïnes van het 
Markizaat en het plein aan Huize 
Moens in Lede, en ook de carna-
valswerkhallen in Aalst komen aan 
bod. “Met deze show sluiten we 
ons 24ste seizoen af. In niet-coro-
najaren doet onze club dat met 
een spectaculaire show in sporthal 
De Ommegang, maar dit seizoen is 
het digitaal”, aldus voorzitter Dries 
De Beul.  De volledige show is te 
bekijken op het Youtubekanaal van 
RCS Jumping Onions.

‘Free Palestine’ 
op Werfplein

Ropeskippers Jumping 
Onions nemen 
online danceshow op
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AALST
Ook in Aalst werd op 20 mei één uur 
lang het verkeer geteld. Met de resul-
taten van het straatvinken kan je zien 
of je straat gezond is op vlak van ver-
keer.  Heel Vlaanderen gaat aan de 
slag om  het verkeer  in de straat in 
kaart te brengen. Op die kaart kan 
Aalst natuurlijk niet ontbreken! Daarom 
wordt de hulp van burgers, groot en 
klein ingeschakeld. Op 20 mei werd 
van 17 tot 18 uur het verkeer geteld, 
zo kunnen burgers kijken hun straat de 
gezonde  verkeersweg op gaat. “Geef 
het aantal voetgangers, fietsers, auto's 
en grote voertuigen door op de website 
straatvinken.be. Niet alleen leuk voor 
jezelf, maar zeker ook met de (klein)
kinderen.” Straatvinken is een jaarlijks 
telmoment dat nagaat hoe gezond het 
verkeer is in onze straten. Dat gebeurt 
via een speciale tel-tool of een papie-
ren telformulier. Tijdens het telmo-
ment noteren burgers gedurende één 
uur hoeveel voetgangers, fietsers en 

andere voertuigen er door hun straat 
passeren. Wetenschappers onder-
werpen de resultaten vervolgens aan 
een analyse. Daarnaast brengen de 
Straatvinken ook de bredere verkeers-
leefbaarheid van hun straat in kaart 
over de manier waarop ze hun straat 
beleven. Plaatsen waar mensen wonen 
veranderen, en het verkeer verandert 
mee. Bestuurders zoeken hun weg 
langs alle mogelijke straten. Door jaar-
lijks het verkeer te tellen, krijg je een 
zicht op hoe het verkeer verandert in 
jouw straat. Daarnaast kan je het ook 
vergelijken met straten of buurten in 
heel Vlaanderen. “De resultaten van 
straatvinken in onze stad zal zeker kun-
nen bijdragen aan de analyse van de 
huidige verkeerssituatie om dan later te 
toetsen aan de effecten van het nieuwe 
circulatieplan. Het resultaat zal ook een 
welkome aanvulling zijn op onze telra-
menactie”, zegt schepen De Gucht. 

Aalst 
straatvinkt mee

AALST
Missch ien hebt u het  a l 
eens gedronken, het Keizer 
Kamielbier. Het blonde bier 
uit Hofstade valt in de prijzen. 

Het Keizer Kamielbier wordt 
gebrouwen door Steven De 
Mol uit Hofstade. Hij lanceer-
de het bier pas begin dit jaar, 
ter ere van het allergrootste 

Aalsterse carnavalsfiguur. Het 
Keizer Kamielbier veroverde 
snel heel wat Aalsterse winkels 
en drankenhandelaars, en ook 
bij de mensen zelf van Kamiel 
in de smaak. Op de European 
Beer Challenge 2021 heeft het 
bier zelfs een prijs gewonnen. 
In de categorie Belgian Blonde 
Ale heef t het een gouden 
medaille in de wacht gesleept. 
Door die prijs kan het bier dus 
nu ook heel Europa gaan ver-
overen. Brouwer Steven De 
Mol blijft trouwens niet bij de 
pakken zitten. Zijn grote droom 
is om het bier ergens in het 
stadscentrum te produceren. 
Het blonde Keizer Kamielbier 
krijgt er trouwens een bruin, 
zwaarder broertje bij. Die zou 
in het najaar uitkomen. 

Keizer Kamielbier
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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
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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

AALST
 De Aalsterse gemeente-
raad heeft het licht op groen 
gezet voor de invoering van 
het circulatieplan. Dat zal van 
start gaan vanaf 16 augustus. 
Vanaf dan zullen er ook veer-
tig nieuwe straten bijkomen 
waar éénrichting wordt inge-
voerd. Een blauw bord met 
een witte pijl die naar boven 
wijst. De stad zal binnenkort 
veel van deze verkeersbor-
den moeten installeren, want 
er komen maar liefst veertig 
éénrichtingsstraten bij. Door 
het circulatieplan verandert de 
rijrichting al in veel straten in 
het stadscentrum. Om sluip-
verkeer tegen te gaan, voert 
de stad in de wijken een aan-
tal extra verkeersingrepen in. 
Die moeten aangenamer en 
veiliger maken voor fietsers en 
voetgangers.  Veertig straten 
worden éénrichting. Lussen 
van éénrichtingstraten moe-
ten wijken zo vlot mogelijk 
verbinden met de ring R41/
N9. Dit zijn de veertig stra-
ten waar de rijrichting veran-
dert: Welvaartstraat, Korte 
Lindenstraat, Naarstigheid-
straat, Volksverheffingstraat, 
Le d e ba a n,  S te e ns t r a a t , 
V e r a s t e n s t r a a t ,  K o o l -
s t r a a t ,  K o n i n g i n 
A s t r i d p a r k ,  D u i v e k e e t -
s t raat,  N ieuwbeekstraat, 
Arbeidstraat, Withuisstraat, 
Hugo Lefèvrestraat, Dokter 
André Gof faer tstraat,Fel ix 
de Her tstraat,  E ikstraat, 
O s b r o e k s t r a a t , 
S c h e r r e ve l d s t r a a t ,  S i n t 

Janstraat, Maanstraat, Sint 
Kamielstraat, Hoge Vesten, 
Wa ls t raat,  Bor luu ts t raat, 
S c h u t t e r s s t r a a t ,  D r i e 
Sleutelsstraat, Weverijstraat, 
Bredestraat, Jasmijnstraat, 
Jan Bijlstraat, Binnenstraat, 
Wellekensstraat, Dr. Jozef 
Kluyskensstraat, De Schrijver-
straat, Caudronstraat, Peter 
Benoi tstraat, Va ler ius de 

Sadeleerstraat, Varenlaan, 
Binnenstraat (deel buiten de 
ring).  In sommige straten zal 
er door de invoering van de 
éénrichting extra ruimte ont-
staan. Die zal extra opgevuld 
worden met speelruimte, voet-
pad of groen. “Met dit plan 
hebben we de ambitie hoog 
gelegd om ons stadscen-
trum bereikbaar, leefbaar en 
veilig te maken.   Met om het 
even welk vervoermiddel zal 
de stad beter bereikt kunnen 
worden.   Automobilisten zul-
len een kader krijgen op welke 

manier en volgens welke weg 
ze zich naar, in   en van de 
stad kunnen begeven”, zegt 
schepen Jean-Jacques De 
Gucht (Open VLD). “De fiet-
ser zal een veilig gevoel krij-
gen om vrij in de stad te rijden 
en de voetganger zal aange-
naam in de stad kunnen fla-
neren, shoppen, wandelen.. 
Kortom de stad zal voor alle 

vervoersmodi attractief wor-
den hetgeen belangrijk is voor 
onze handelaars in de stad.” 
“In tegenstelling tot andere 
steden willen we het gebruik 
van de auto niet stigmatise-
ren. Automobilisten blijven dus 
zeker welkom”, vult burge-
meester D’Haese (N-VA) aan. 
“Wie in de stad woont zal nog 
steeds met de auto tot aan 
zijn voordeur kunnen rijden. 
Breng je een bezoek aan onze 
charmante binnenstad, dan 
word je naar de dichtstbijzijn-
de parking geloodst.”

AALST
Het museum is zeker in staat 
om de nodige voorbereidse-
len  te tref fen om een veilig 
bezoek te garanderen. Waarom 
blijft ’t Gasthuys dan alsnog op 
slot?”, vroeg gemeenteraads-
lid Filip Van de Winkel (CD&V) 
zich vorige maand af. Een 
goede opmerking die gewerkt 
heeft, want op woensdag 19 
mei gingen de deuren voor 
bezoekers weer open. Het 
museum is open van woens-
dag tot vrijdag vanaf 13 uur tot 
17 uur en in het weekend vanaf 
14 uur tot 18 uur. Het muse-
um is gesloten op feestdagen. 

In het voormalige Gasthuys, 
gelegen op een van de oud-
ste sites van Aalst, ontdek je 
de unieke historische verhalen 
van de stad Aalst, zijn bekende 
en minder bekende inwoners. 
Museumbezoekers kunnen 
verschillende dingen ontdek-
ken in ’t Gasthuys. “Zo is er de 
DNAalst-tentoonstell ing; die 
brengt je het verhaal van Aalst 
vroeger en nu, in acht thema’s 
zoals zorgende, biddende, 
vechtende en feestende stad. 
Ook de sociale strijd van pries-
ter Daens, de schilderkunst 
van Vaerius De Saedeleer, 
de geschiedenis van Oilsjt 

Carnaval ... zijn slechts enkele 
van de troeven waarover het 
Aalsterse museum beschikt.” 
De stad roept de mensen op 
om ti jdens het bezoek aan 
het museum altijd de nodige 
geldende coronamaatrege-
len te volgen. “Hou 1,5 meter 
afstand, draag een mondmas-
ker en ontsmet regelmatig je 
handen. Je kan ’t Gasthuys – 
Stedelijk Museum vrij bezoe-
ken tijdens de openingsuren.” 
Wil je toch liever op voorhand 
een afspraak maken? Dat kan 
via www.tgasthuys.be. Scholen 
kunnen reserveren via muse-
um@aalst.be.

Circulatieplan: 
40 nieuwe éénrichtingsstraten 

’t Gasthuys – Stedelijk Museum heet 
je opnieuw welkom vanaf 19 mei
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AALST
Op 28 mei was het Dag van de 
Buren. Buurtproject B² van Mensen 
voor Mensen deed een warme 
oproep aan alle Aalstenaars om die 
dag/week extra te tonen dat ze hun 
buurt een warm hart toedragen. Ze 
verspreidden deze boodschap met  
kleurrijke stickers met ‘een hart voor 
mijn buur(t)’ of in het Oilsjters ‘een 
ert vér men gebieren’.  Ze gaan voor 
een massale stickeractie op zoveel 
mogeli jk huizen in de stad. “Haal 
vanaf 17 mei ook jouw sticker in het 
Administratief Centrum, Mensen voor 
Mensen (Sint-Annalaan 41/02) of 
bij één van de lokale handelaars en  
kleef hem op je deur, raam of brie-
venbus”, klonk het. Er is nog meer dat 
je kan doen om je buurt op te vrolij-

ken. “Zet op 28 mei een stoel aan je 
voordeur en doe een babbeltje met 
een voorbijganger, schrijf in krijt een 
positieve boodschap  voor het huis 
van je buur of maak samen een vlag-
genlijn waarbij elke buur een vlag-
je maakt en zo letterlijk en figuurlijk 
zorgt voor verbinding. Of bedenk zelf 
een leuk idee!” “Door elkaar beter te 
leren kennen, creëer je een warme 
buurt waar plek is voor een babbel,  
spontane burenhulp en solidariteit. 
Het is fijn om je verbonden te voe-
len met je buurt en dat zit vaak in de 
kleine dingen. Ook jij kan het ver-
schil maken voor je buren”, aldus 
de vierdewereldgroep Mensen voor 
Mensen in Aalst. De sfeerfoto’s kan 
je posten op sociale media met de  
#eenhartvoormijnbuurt!

Buurtproject B² 
laat Dag van 
de Buren niet 
ongemerkt 
voorbij gaan 
in Aalst! 

AALST
Wanneer het circulatieplan 
binnen drie maanden wordt 
ingevoerd, krijgt de stad er 
maar liefst veertig straten met 
éénrichtingsverkeer bij. Ook 
in de Binnenstraat verandert 
de rijrichting, maar volgens 
wijkcomité Spelenderwijks 
zal dat voor problemen zor-
gen. Voor het gedeelte van 
de Binnenstraat binnen de 

stadsring verandert er niets. 
De rijrichting verandert wel in 
het deel van de Binnenstraat 
aan de andere kant van de 
R41, aan basisschool De 
Duizendpootjes. Vanop het 
kruispunt met de Leopoldlaan 
zal je de straat nog enkel 
staduitwaarts kunnen nemen. 
Bewoners van de Arendwijk 
zullen dus een andere straat 
moeten nemen als ze rich-
ting de stad willen rijden.  “De 
oversteek met verkeerslich-

ten van de Leopoldlaan aan 
de Binnenstraat is de belang-
rijkste en meest veilige manier 
om de ring om te rijden. Het 
verkeer zal nu omgeleid wor-
den langs de Mijlbekelaan of 
de Geldhofstraat. Dat zijn de 
minder veilige alternatieven”, 
zeggen Andreas Verleysen en 
Hans Gosseye. “Het sluipver-
keer zal toenemen en in de 
genoemde straten zal invoe-

gen op de ring moeilijker wor-
den.” Het nieuwe circulatieplan 
van de stad moet net voor een 
vlottere verkeersdoorstroming 
zorgen. Bestuurders worden 
de ring opgestuurd en om 
sluipverkeer in de wijken te 
vermijden, komt er éénrich-
tingsverkeer in onder meer 
de Binnenstraat, aan basis-
school De Duizendpootjes. 
“Ouders die hun kinderen met 
de wagen komen halen, zullen 
zich door de nieuwe maatregel 

vastrijden”, zeggen de buurt-
bewoners nog.  In tegenstel-
ling tot het wijkcomité, is het 
schoolbestuur de nieuwe plan-
nen wel genegen. De invoe-
ring van éénrichting is een 
meerwaarde voor de kinde-
ren, volgens directeur Hans 
De Meyst. Hij zat verschillende 
keren samen met schepen 
De Gucht (Open VLD).  “Het 
tweerichtingsverkeer zorgde 

vaak voor gevaarlijke situaties. 
We stimuleren onze kinde-
ren om met de fiets of te voet 
te komen, dit is duidelijk een 
goede stap naar een verkeers-
veiligere schoolomgeving voor 
onze 460 kinderen.” Omdat de 
school net buiten de stads-
ring ligt, is er geen tonnage-
beperking tijdens de scholen-
spits. Zowel het wijkcomité 
als het schoolbestuur zouden 
die maatregel ook aan De 
Duizendpootjes willen.

AALST
Joke Verhulst uit Aalst streed 
vrijdag om winst in The Voice 
Van Vlaanderen. De 21-jarige 
zangeres kreeg voor haar 
verjaardag een ticket naar de 
finale cadeau van de mensen 
thuis. In de halve finale gaven 
zeven artiesten het beste van 
zichzelf. Vijf onder hen stootten 
door naar de finale, onder hen 
dus ook Joke. Joke is 21 jaar 
en zette haar eerste muzikale 
voetstapjes in het Atheneum. 
Daar werd haar talent al ont-
dekt als zangeres van de 
schoolband. Ze schreef zich in 
voor The Voice en koos in de 
Blind Audition voor ‘Wasting 

My Young Years’ van London 
Grammar. Alle vier de coaches 
draaiden de stoel, en Joke 
koos voor Koen Wauters. Ook 
de knock-outs en de battles 
overleefde ze, om zo door te 
stoten tot in de liveshows van 
The Voice. De eerste liveshow 
ging ze vlot door. In de tweede 
liveshow zong ze een nummer 
van Florence & The Machine. 
Koen koos in de eerste plaats 
voor een andere kandidaat, 
maar dankzij de stemmen van 
het publiek kon Joke doorsto-
ten. In de halve finale deed ze 
dat kunstje nog eens over. Ze 
verraste de kijker door in het 
Frans te zingen. ‘Formidable’, 

van Stromae.  Alweer kon Joke 
duidelijk op de steun van het 
publiek rekenen, want van 
de zeven kandidaten was ze 
bij de vijf overblijvers. Vrijdag 
streed de Aalsterse dan om 
de finale van The Voice Van 
Vlaanderen. In die finale haalde 
ze de laatste drie niet, maar 
Joke kan terugblikken op een 
‘formidable’ parcours. Haar 
avontuur in The Voice is een 
mooie start van een muzikale 
carrière. Misschien kan ze wel 
hulpcoach Laura Tesoro ach-
terna gaan. Ook zij strandde 
in de finale op een ereplaats, 
maar is ondertussen al lang 
doorgebroken.

Ook Binnenstraat wordt éénrichting: 
“Invoegen op de ring 
wordt nog moeilijker”

Aalsterse Joke Verhulst stoot door 
naar finale The Voice
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1/jun di Preisoep Kakoenschnitzel, sperzieboontjes in roomsausje, 

   aardappelen

2/jun wo Aspergesoep Macaroni met hesp en kaassaus

3/jun do Knolseldersoep Witte en zwarte pensen, appelmoes, aardappelen

4/jun vr Tomatensoep Fishsticks met champignonsaus, puree

5/jun za Champignonsoep Kippeburger, spinazie en aardappelen

6/jun zo Kervelsoep Kalkoenfilet, broccolimix, zachte pepersaus, 

   aardappelen

7/jun ma Cressonsoep Goulash met wortelpuree

8/jun di Wortelsoep Kippebil, prei in roomsaus, aardappelen

9/jun wo Broccolisoep Hespenrolletjes met witloof, kaassaus, puree

10/jun do Seldersoep Hamburger, ratatouillegroentjes, aardappelen

11/jun vr Tom.-groentensoep Wijtingfilet, groentensausje, puree

12/jun za Ajuinsoep Braadworst met andijvie, aardappelen

13/jun zo Peterseliesoep Varkensgebraad, worteltjes, mosterdsausje, 

   aardappelen

14/jun ma Pompoensoep Balletjes in tomatensaus, broccolipuree

15/jun di Erwtensoep Cordon bleu, bloemkolen, aardappelen

16/jun wo Bloemkolensoep Tong in madeirasaus, aardappelen

17/jun do Kippesoep Spaghetti bolognaisesaus

18/jun vr Tomatensoep Alaska Pollackhaasje, kreeftensausje, 

   gemengde groentenpuree

19/jun za Aspergesoep Blinde vinken, perziken, aardappelen

20/jun zo Courgettesoep Kippavé, schorseneren, rode wijnsaus, aardappelen

21/jun ma Waterkerssoep Stoofvlees met preistamppot

22/jun di Kervelsoep Kipfilet met snijboontjes in tomatensaus, aardappelen

23/jun wo Wortelsoep Boomstammetje met knolselder en aardappelen

24/jun do Seldersoep Italiaanse schotel

25/jun vr Tom.-groentensoep Visplankje met bearnaisesaus en spinaziepuree

26/jun za Broccolisoep Vleesbrood met krieken , aardappelen

27/jun zo Kippesoep Steak met courgettes, pepersausje en aardappelen

28/jun ma Groentesoep Vol au vent met gemengde groentenpuree

29/jun di Champignonsoep Varkensgebraad, bloemkolen en aardappelen

30/jun wo Bloemkolensoep Kippenbil met appelmoes en aardappelen

1/jun di Preisoep Ardeens gebraad met erwtjes en aardappelen
2/jun wo Aspergesoep Hutsepot met spiering
3/jun do Knolseldersoep Varkenswangetjes met jonge wortelen en erwten, 
   aardappelen
4/jun vr Tomatensoep Scampi’s diabolique met knolselderpuree
5/jun za Champignonsoep Piepkuiken met rabarbermoes en aardappelen
6/jun zo Kervelsoep Varkenshaasje, zachte pepersaus, 
   snijboontjes en ajuin, aardappelen
7/jun ma Cressonsoep Wienerschnitzel met bladspinazie en aardappelen
8/jun di Wortelsoep Beenhesp met mosterdsausje, 
   groene kool en spekjes, aardappelen
9/jun wo Broccolisoep Ossentong in Madeirasaus en aardappelen
10/jun do Seldersoep Gemarineerd gebraad met boterboontjes 
   en aardappelen
11/jun vr Tom.-groentensoep Tongrolletjes met groentensausje en puree
12/jun za Ajuinsoep Konijnenbil op grootmoeders wijze en aardappelen
13/jun zo Peterseliesoep Parelhoensuprême, mosterdsausje, 
   appel met veenbessen, aardappelen
14/jun ma Pompoensoep Gentse waterzooi en aardappelen
15/jun di Erwtensoep Brochette van varkenshaasje, 
   bloemkolen en aardappelen
16/jun wo Bloemkolensoep Stoofvlees bourguinon met appelmoes en aardappelen
17/jun do Kippesoep Kalkoenrollade met wortelmix en aardappelen
18/jun vr Tomatensoep Zalmfilet met kreeftensausje, gemengde groentenpuree
19/jun za Aspergesoep Kipfilet, blackwellsaus, broccolimix en aardappelen
20/jun zo Courgettesoep Steak met rode wijnsaus, sperzieboontjes en ajuin, 
   aardappelen
21/jun ma Waterkerssoep Kipsuprême, ratatouillegroentjes, aardappelen
22/jun di Kervelsoep Rundsbrochette, schorseneren, aardappelen
23/jun wo Wortelsoep Hespenrolletjes met asperges en puree
24/jun do Seldersoep Kalkoenfilet met erwtjes en aardappelen
25/jun vr Tom.-groentensoep Tongrolletjes met zalm, bearnaisesausje 
   en spinaziepuree
26/jun za Broccolisoep Stoofpotje van konijn en aardappelen
27/jun zo Kippesoep Coq au vin met gebakken aardappeltjes
28/jun ma Groentesoep Kippenreepjes met currysausje, rijst met groentjes
29/jun di Champignonsoep Kalkoenbrochette met witte kool en spekjes, 
   aardappelen
30/jun wo Bloemkolensoep Orloffsgebraad met broccolipuree

DAGMENU - Juni

Soep
Hoofdschotel

Dessert 

€7,50 GASTROMENU - Juni

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 26/05/2021 t/m 13/06/2021. (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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€ 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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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

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens - Ring 19 Ninove. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. Geldig van 26/05/2021 t/m 13/06/2021. (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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Moortelstraat 8   B-1790 Affligem (Essene)
T. + 32 2 583 00 70
info@demontil.com   

www.demontil.com

De Montil pop-up, 
een uitzonderlijk concept!

HEROPENING 11 JUNI
Vanaf vrijdag 11 juni kunnen we 

eindelijk terug van start gaan met 
ons pop-up restaurant! 

De data en menu’s tot begin september kan 
je alvast terugvinden op onze website.

Hou zeker onze website en 
facebookpagina in de gaten 
voor updates en nieuwtjes.

Reserveer nu alvast je tafeltje via 
onze website www.demontil.com 

of telefonisch 02/583.00.70.

Corona-proof dineren 
met uw eigen bubbel.

Wij beschikken ook over een gezellig terras. 
Bij goed weer kan u dus, indien gewenst, 

buiten dineren.
 

OPEN OP ZONDAG 13 JUNI 
(VADERDAG)

Ons team kijkt er alvast naar uit jullie 
binnenkort opnieuw te mogen verwelkomen 

in ons pop-up restaurant!

AALST
HOGENT breidt in septem-
ber het opleidingsaanbod van 
Stadscampus Aalst uit met de 
graduaten Programmeren en 
Systeem- en netwerkbeheer. 
Het graduaat Accounting 
administration wordt voortaan 
ook in dagonderwijs aange-
boden.  In de regio Aalst is 
er een krapte op de arbeids-
markt voor dit soort profielen. 
Er is veel vraag naar jonge 
werklui met een opleiding in 

onder meer programmeren en 
systeem -en netwerkbeheer. 
HoGent campus Aalst wil de 
schaarste aanpakken en de 
knelpuntberoepen aanbie-
den. “Nabijheid, directe inzet-
baarheid en doorgroei op het 
vlak van leermogelijkheden 
zijn dan ook unieke troeven 
van HOGENT Stadscampus 
Aalst”, klinkt het.  De arbeids-
markt heeft grote nood aan 
zowel IT-prof ielen als aan 
accountants. De accountant 
is met voorsprong de meest 
gevraagde beroepsgroep bin-
nen de financiële functies en 
prijkt al geruime tijd op de 

knelpuntberoepenl i jst van 
de VDAB. Door het graduaat 
Accounting administration 
niet alleen in avond/weekend- 
maar ook in dagonderwijs aan 
te bieden, richt HOGENT zich, 
naast personen met een zeke-
re werkervaring die zich willen 
heroriënteren, expliciet naar 
de 18-jarigen die uitstromen 
uit het secundair onderwijs. 
Zij kunnen via de tweejarige 
graduaatsopleiding snel door-
stromen naar de arbeidsmarkt 

of naar een flexibel vervolgtra-
ject waarmee ze een diploma 
van professionele bachelor in 
het bedrijfsmanagement kun-
nen behalen. Die opleiding 
wordt eveneens in Aalst aan-
geboden, zowel in campus- 
als in afstandsonderwijs. Ook 
de IT-gerichte graduaatsop-
leidingen Programmeren en 
Systeem- en netwerkbeheer 
bieden een antwoord op de 
knelpuntberoepenl i jst van 
de VDAB. Ze garanderen 
daarnaast een vlotte door-
stroming naar de bachelo-
ropleiding Toegepaste infor-
matica (TI) via een verkort 

traject. Studenten TI kunnen 
ook gemakkelijk terugscha-
kelen. De bacheloropleiding 
Toegepaste Informatica is 
al jaren een zekerheid in de 
stadscampus. Je kan die 
zowel in bachelor volgen als 
in graduaat. Het grote verschil 
tussen beide is dat de gra-
duaten zeer praktisch gericht 
zijn. Een derde van de oplei-
dingstijd bestaat uit werk-
plekleren o.a. bij  bedrijven 
uit de Aalsterse regio en de 
opleidingen zetten onmiddel-
lijk in op specialisatie, terwijl 
de bacheloropleiding ver-
trekt van een bredere basis 
en een aantal meer algemene 
en meer theoretische vakken 
omvat. Op vrijdag 21 mei hield 
de schoolcampus een info-
dag. De school is gelegen in 
de Arbeidsstraat, in een vrij 
kleine en gezellige campus. 
“Er wordt sterk ingezet op 
nabijheid en lokale veranke-
ring. Die kleinschaligheid laat 
toe om in beperkte groepen 
te werken, wat een meer 
interactieve aanpak en per-
soonlijke begeleiding mogelijk 
maakt. Doordat de campus 
intensief samenwerkt met het 
bedrijfsleven in en om Aalst 
kunnen studenten bovendien 
werkplekleren dicht bij huis. 
Zo combineert Stadscampus 
Aalst kwaliteitsvol onderwijs 
met leren in een vertrouwde 
omgeving.

AALST
Het dragen van een mond-
masker in de bebouwde kom 
van Aalst en haar deelgemeen-
ten, is al zeker verplicht tot 20 
juni. Vanaf dan zou er een ver-
soepeling kunnen komen, op 
voorwaarde dat 70% van de 
volwassenen in Denderdal een 
eerste prik heeft gekregen. De 
algemene mondmaskerplicht 
geldt al sinds 5 november en 
werd al meermaals verlengd. 
Tot ongenoegen van oppositie-
partij Vooruit. Die pleit al langer 
voor een aanpassing van de 
politieverordening. “Waar veel 
mensen samenkomen, draag 
je een masker. Maar wanneer 
je ’s ochtends of ’s avonds, of 
zelfs overdag ergens alleen 
rondloopt is dit  compleet nut-
teloos en blijf t het gewoon-
weg overkill”, zegt gemeente-
raadslid Sam Van de Putte. Nu 
de  c o ronac i j f e r s  ve rde r 

dalen, pleit de oppositiepar-
tij opnieuw voor een aanpas-
sing. Burgemeester Christoph 
D’Haese (N-VA) gaat daar 
voorlopig niet op in. “Ik wil ver-
antwoord versoepelen. In ons 
vaccinatiecentrum Denderdal 

heeft net geen 50% een eer-
ste prik gekregen. Volgens de 
prognoses bereiken we 70% 
op 20 juni. Vanaf dan is een 
versoepeling aan de orde”, 
aldus D’Haese. Hij kondigt 
ook een tweede datum aan. 

“Op 20 juli zou 70% van de 
volwassenen ook een tweede 
prik hebben gekregen. Op die 
manier bieden we perspectief”, 
aldus de burgemeester. Van de 
Putte vindt het vooral zinloos 
dat je ook een mondmasker 
moet dragen in een lege straat 
in een rustige deelgemeente. 
In zo’n situatie is er echter nog 
geen enkele boete uitgedeeld. 
“Maar veiligheid moet je niet 
enkel bewerkstelligen, je moet 
dat ook laten zien.” Volgens de 
burgemeester is het virus in 
de stad nog niet onder con-
trole. Ook in de ziekenhuizen. 
“Die zitten nog altijd in fase 
2A. Er liggen nog 34 patiën-
ten op de covid-afdeling. 12 
van hen liggen op Intensieve 
Zorg en 6 patiënten worden 
beademd. In Denderdal werd 
het geboortejaar 1969 al uit-
genodigd, 12,71% is volledig 
gevaccineerd. 

HOGent-campus breidt uit

Mondmaskerplicht in 
bebouwde kom mogelijk versoepeld
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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

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

P O I T I E R S

AALST
De Aalsterse gidsen kunnen binnen-
kort opnieuw aan het werk. Ze staan 
paraat om je, te voet of per fiets, naar 
de mooiste, spannendste en boeiend-
ste plekjes van Aalst en omgeving te 
loodsen. En de gids kan volgens de 
meest recente maatregelen in open 
lucht opnieuw tot 24 personen op 
sleeptouw nemen. “Hét moment om 
het zomeraanbod aan themawandelin-
gen aan te kondigen”, laat schepen van 
Toerisme Caroline De Meerleer (N-VA) 
weten. “Het toeristisch hoogseizoen 
komt eraan. Voor wie het rebelse en 
creatieve kantje van Aalst wil ontdek-
ken op een zonnige zondag, volg de 
gids en laat je verrassen.” Wie geen 
deel uitmaakt van een grote groep, kan 
individueel aansluiten bij een van de 
themarondleidingen, die vanaf 6 juni tot 
eind september wekelijks op zondag 
worden georganiseerd. Vanaf oktober 
vallen de themawandelingen telkens 

op de eerste zondag van de maand 
(met een extra rondleiding op vrijdag 
3 december). Zo kun je bijvoorbeeld 
op 11 juli, 8 augustus of 29 augustus 
deelnemen aan telkens een andere 
fietstocht naar en in het groen. Of op 
19 september aan een van de drie 
Kapellekeswandelingen. Voor wie Aalst 
beter wil leren kennen is er de Ken je 
stad-wandeling op 18 juli. Wie Aalst 
eens vanuit een vrouwelijk perspectief 
wil bekijken, komt op 1 augustus aan 
zijn trekken met de Aalsterse madam-
menwandeling. Nieuw deze zomer is 
dat de gidsen nu wekelijks en niet één 
keer per maand wandelingen zullen 
organiseren. De Meerleer is verheugd 
dat de toeristische gidsactiviteiten weer 
opstarten. “Onze enthousiaste gidsen 
staan te trappelen om weer op pad 
te gaan. Niet steeds langs de vaak 
bewandelde paden, maar meer dan 
ooit langs Aalsterse verborgen parels”. 
Het volledige programma en alle details 
van de zondagse wandelingen en fiets-
tochten vind je op de website van Visit 
Aalst via www.visit-aalst.be Je moet wel 
op voorhand inschrijven, online of in het 
toeristisch infokantoor

Aalsterse gidsen 
kunnen in juni 
terug aan 
het werk

AALST
In Baardegem zal de oude 
meelmolen in de Melkspinde 
worden verbouwd. Er kom 
een woonpro jec t  met  in 
totaal 12 appartemen-
ten.  De meelmolen in 
de Melkspinde is één 
van de meest authen-
tieke gebouwen van de 
Aalsterse deelgemeente 
Baardegem. Plannen 
om van de meelmolen 
een woonproject te bou-
wen, stootten al in 2019 
op verzet. Toen werd er 
een aanvraag ingediend 
om 21 luxeflats in de molen 
te bouwen. Er werd echter 
bezwaar ingediend door de 
buurt en de meelmolen bleef 

onaangeroerd.  Buurtbewoners 
waren vooral bezorgd over het 
feit dat er appartementen tot 
in de toren zouden gebouwd 
worden. De stad weigerde de 

vergunning, en na een stilte 
van twee jaar is er opnieuw 
een aanvraag ingediend voor 
de voormalige maalderij.  De 

maalmolen is authentiek, heeft 
een er fgoedwaarde en een 
historisch en industrieel karak-
ter. Net daarom is een sloop 
van de maalderij niet aan de 

orde. Er komt nu wel een 
functiewijziging van het 
pand.  In plaats van 21 
luxeflats, wordt dat aan-
tal teruggebracht naar 12. 
Dat zou ervoor moeten 
zorgen dat de impact op 
de buurt beperkt blijf t. 
Er werden dan ook geen 
bezwaren ingediend. De 
vervallen meelmolen zal 
binnenkort dus onder-

worpen worden aan een gron-
dige renovatie. Als de werken 
zijn afgerond, zullen er twaalf 
appartementen ontstaan.

Oude meelmolen wordt woonproject
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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

Davidsfonds organiseert 
zomerzoektocht naar windmolens 

AALST
Deze zomer wordt in de 
Denderstreek een “zot te” 
Zomerzoektocht georgani-
seerd. Het is een initiatief van 
enkele Davidsfondsafdelingen 

uit de Denderstreek. De orga-
nisatie wil daarbij ook de 
lokale handelaars een duwtje 
in de rug geven. “Het is geen 
klassieke zoektocht, waarbij je 
over een vastgelegd parcours 
een aantal vragen moet gaan 
oplossen. Er is namelijk maar 
één vraag : Vanaf welke plaat-
sen kan je de windturbines 
die staan langs de N45 tus-
sen Ninove en Aalst waarne-
men ?” lichten de initiatiefne-

mers toe. Aan de zoektocht is 
ook een fotowedstrijd en een 
teken/kleurwedstrijd voor de 
kinderen gekoppeld. Iedereen 
kan individueel deelnemen, 
maar er kan ook deelgeno-

men worden door verenigin-
gen, waarbij de leden van die 
vereniging het ook nog eens 
tegen elkaar opnemen. Aan 
deze zoektocht zijn tal van 
prijzen verbonden, meestal 
onder de vorm van waarde-
bonnen die geschonken zijn 
door lokale handelaars. Met 
de inkomsten worden boven-
dien nog bijkomende waarde-
bonnen bij deze handelaars 
aangekocht. “Het 'zotte' aan 

deze ontdekkingstocht is dat 
er maar één vraag is waarop 
het beste antwoord zelfs nog 
niet gekend is, dat er geen 
uitgestippeld parcours is, dat 
je niet op alles een antwoord 

hoeft te geven en dat ieder-
een prijzen kan winnen, zelfs 
wie niet het beste antwoord 
instuurt. Nog gekker is dat je 
met één deelnemingsformulier 
zelfs verschillende prijzen kan 
winnen, individueel of binnen 
je vereniging.”

Meer info is te vinden 
op de website 
www.dezotstezomerzoek-
tocht.be

AALST
Het heef t  ve le maanden 
geduurd, maar het verkeer 
kan vanaf nu opnieuw nor-
maal over het viaduct aan de 
Ledebaan rijden.  Er zijn geen 
omleidingen meer voorzien, 

de af -en opritten richting 
Dendermonde zijn opnieuw 
vlot bereikbaar en het verkeer 
kan rijden over de volledige 
breedte van de baan. De ver-
nieuwing van de brug over de 
Dender startte al op 30 april 

2019, ruim twee jaar geleden. 
Er werd een nieuw wegdek 
aangelegd. Eerst werd het 
deel aangepakt om de lin-
kerrijstrook. Toen die rijbaan 
in orde was, werd de ande-
re zijde aangepakt. Die was 
tot voor kort nog afgesloten, 
maar nu is het wegdek hele-
maal klaar om elke dag dui-
zenden auto’s op te vangen.  
Het viaduct kreeg ook nieuwe 
veiligheidsstootbanden, betere 
markeringen en verlichting. Er 
is ook een nieuwe afrit rich-
ting de Dender, maar die is 
nog niet open. Momenteel 
wordt er nog een rotonde 
aangelegd op de splitsing van 
de Pierre Corneliskaai en de 
Eendrachtstraat. Die werken 
zouden deze zomer moeten 
afgerond zijn.

Viaduct Ledebaan opnieuw open 

AALST
Vorig jaar gooide corona nog roet in het 
eten, maar deze zomer krijgen we terug 
tientallen circusacts in de Aalsterse bin-
nenstad. Door de versoepelingen van 
de federale regering is het opnieuw 
mogelijk om het zomerevenement te 
organisern. De stad treft al enige tijd 
de nodige voorbereidingen om CIRK! 
opnieuw te kunnen organiseren in 
2021.  Er werd een flexibel plan opge-
steld, om in te spelen op de op dat 

moment geldende maatregelen. Maar 
vast staat dat er opnieuw een circus-
festival naar de stad komt in de tweede 
helft van augustus. Vorig jaar was er 
Koer & Toer, dat was een coronaproof 
alternatief met optredens en zitplaat-
sen. Bij Cirk! is het eerder de bedoeling 
dat bezoekers van act naar act wande-
len door de stad. Onze cultuurhonger 
zal deze zomer stilaan ook terug live 
gestild kunnen worden. Cirk! zal hiertoe 
een grote bijdrage kunnen leveren.  Na 
vorig jaar de editie te hebben moe-
ten overslaan, met uitzonderling van 
een aantal cirk-acts op Koer en Toer, 
mogen we nu terug dromen van een 
min of meer volwaardige editie”, zegt 
schepen De Gucht (Open VLD). “Er lag 
al een ontwerp klaar voor Cirk! De nieu-
we vooruitzichten en versoepelingen 
kunnen alleen maar zorgen voor een 
nog grotere beleving van het festival.   
Onze culturele honger naar Cirk! Mag 
stilaan groeien en zal zeker gevoed 
worden.”

Het circusfestival 
Cirk! 
keert terug
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Leopoldstraat 56  OKEGEM  054/33.52.65

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

TWEEDEHANDSWAGENS
Aygo       3D 1000 benzine 2010
Yaris  1300 benzine       2004
Yaris 5D 1300 benzine   2014
Yaris 5D 1300 benzine 2013
Yaris 5D 1300 benzine 2008
Yaris       5D          1300      benzine 2010
Yaris* 5D 1300 benzine 2009
Verso-s 5D       1300  benzine  2011
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
AALST

Ondernemer Alexis Leonet wil 
een einde maken aan alle mis-
verstanden en problemen die 
soms tussen klanten en aan-
nemers kunnen ontstaan. Hij 
heeft een online platform opge-
richt voor stukadoors, tuinman-
nen of dakwerkers. Een soort 
Tripadvisor, waarop klanten zo 
gericht mogelijk kunnen zoe-
ken. Misschien heeft u het 
ook al eens meegemaakt. Een 
loodgieter of een schrijnwerker 
die zich niet houdt aan de op 
voorhand gemaakte afspraken. 
Hij komt te laat of de werken 
duren plots veel langer dan 
gepland. De Aalsterse onder-
nemer Alexis Leonet ervaarde 
dit ook al enkele keren en wil 
die problemen nu de wereld uit 
helpen. “Het is belangrijk dat 
klanten op voorhand zo goed 
mogelijk geïnformeerd worden. 
Daarom ontwikkelde ik een 
zoekmachine waarop particu-
lieren zo gericht mogelijk kun-
nen zoeken, om in zee te gaan 
met de stukadoor, dakwerker 
of tuinman die het best bij hun 
noden past”, zegt Alexis, die in 
Zemst woont. Op de site kan je 
als klant kiezen uit 35 beroe-

pen. “Iemand die een zwem-
bad wil laten plaatsen, kan voor 
die categorie kiezen. Je kan 
ook specialisaties toevoegen, 
om een aannemer te vinden 
die nog beter bij je past. Er 
verschijnt ook informatie over 
andere specialisaties van de 

aannemer. Dat kan handig zijn 
als je bijvoorbeeld je zwembad 
wil opwarmen met zonnepa-
nelen, of wil upgraden met een 
wellness of een zwemvijver”, 
geeft Alexis als voorbeeld. Hij 
hoopt dat zijn platform ‘dig-
breakandbuild.be’ uitgroeit 
tot een soort Tripadvisor voor 
aannemers. “Mensen kunnen 

reviews en foto’s plaatsen die 
andere potentiële klanten kun-
nen zien.” Mensen hoeven zich 
niet te registreren en kunnen 
de zoekmachine gratis gebrui-
ken. “Aannemers kunnen op 
de site een pagina maken. Voor 
hen is het interessant omdat ze 

worden gezocht op hun spe-
cialisaties. Een installateur die 
ook een zwembad op maat 
van mindervaliden kan plaat-
sen, verschijnt automatisch 
als een klant die specialisatie 
ingeeft”, besluit Alexis, die nu 
hoopt dat aannemers en klan-
ten de weg naar zijn site vin-
den.

Zoekmachine: aannemer op maat 
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E-mail: jurgen.van .den.nest@telenet.be

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

0494/08.76.72

AALST
De elektrische deelsteps maken 
binnenkort opnieuw hun intrede in 
Aalst. Momenteel voert het stads-
bestuur gesprekken met potenti-
ele aanbieders. Het stedelijk regle-
ment voor de exploitatie van de 
deelsteps werd in de gemeente-
raad dinsdagavond alvast goed-
gekeurd. Sinds enkele jaren is de 
elektrische deelstep één van de 
meest hippe manieren om je in de 
stad te verplaatsen. In de zomer 
van 2019 voerde Aalst de steps in 
van het bedrijf Circ. Maar omdat 
de aanbieder werd overgenomen 
door een Engelse firma, keerden 
de steps vorige zomer niet terug. 
“Als stad willen we inzetten op 
deelmobil i te it”, zegt schepen 
van Mobiliteit Jean-Jacques De 
Gucht (Open VLD). Er wordt werk 
gemaakt van een comeback van 
de deelstep. “Het reglement is 
opgesteld. Er zijn al geïnteresseer-
de partijen waarmee we hebben 
gesproken. Nu bekijken we met 
welke aanbieder we in zee gaan”, 
aldus de schepen.  De gemeen-
teraad keurde het reglement om 

de deelsteps toe te laten alvast 
goed. Het elektrische vervoer-
middel moet als oplossing dienen 
om de ‘last mile’, de afstand tus-
sen bijvoorbeeld het station en je 
woning, te overbruggen.

Aalst werkt aan 
comeback van deelsteps
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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/m²

NINOVE-OUTER

Op te frissen TIJDLOZE VRIJSTAANDE VILLA 
gelegen op 27a 39ca met mooi uitzicht op 
agrarisch gebied- alle comfort 

€ 405.000

NINOVE

Rustig gelegen VERNIEUWD woonhuis met 
grote tuin – garage – alle comfort – 3 slpks + 
inrichtbare zolder – elektr conform /domotica

€ 275.000VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG

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

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 NINOVE

Beverstraat : in centrum goed gelegen  DU-
PLEX – 3 slpks -  cv aardgas – LIFT – 2 ter-
rassen

€ 720

TE HUUR NEDERHASSELT

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

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

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

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.

€ 145.000

BOUWGROND

OPEN BEBOUWING

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
3 APP. 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

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

BINNENKORT
TE KOOP

MET GARAGE

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT

VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG

VERKOCHT
OPTIE

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

VERKOCHT

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.

GRIMMINGE   

3 
BOUWGRONDEN 

LANDELIJK EN 
RUSTIG GELEGEN

VERKOCHT



22

AALST
Handicap International, de ngo die 
zich inzet voor mensen met een fysie-
ke beperking, lanceert de campag-
ne #WeMoveTogether. De ngo werkten 
met lokale partners 14 wandelingen 
uit om zo te bewegen voor het goede 
doel. In Aalst werd er samengewerkt 
met Gundi, leerkracht van beroep en 
in haar vrije tijd blogster die de route 
samenstelde. In Aalst kan je een rol-
stoeltoegankelijke route van 11 km met 
verschillende  instagrammable  spots 
doorheen het historisch centrum en 
de natuur wandelen.  “De wandeling 
brengt je langs de mooiste en meest 
Instagrammable spots van Aalst. Neem 
dus zeker een fototoestel of smartp-
hone mee om enkele leuke beelden 
te maken”, klinkt het. De route van in 
totaal 11 km is opgebouwd in twee 
delen. Het eerste deel leidt je door 
het historische centrum van Aalst. Het 

tweede deel van de wandeling brengt 
je langs enkele rustgevende natuur-
plekjes. Via het infodocument van de 
wandeling kom je alles te weten over 
de achtergrond van de stad en ont-
dek je leuke weetjes over de verschil-
lende bezienswaardigheden. Voor 
de liefhebbers is er ook een Spotify 
playlist met Aalsterse muziek die kan 
worden beluisterd. De ideale wande-
ling om er een interactieve daguitstap 
van te maken!  De wandeling is dus 
volledig rolstoeltoegankelijk. Meer info 
vind je op de website van Handicap 
International. Voor wie eens buiten 
Aalst wil wandelen, zijn er ook routes 
in onder meer Passendale, Genk en 
Scherpenheuvel. In totaal zijn er veer-
tien wandelingen. Het vertrekpunt van 
de Aalsterse route bevindt zich op par-
king Keizershallen.

Rolstoel-
vriendelijke 
wandelroute
 in Aalst 

AALST
Oppositiepartij Groen pleit 
voor rookvrije perrons in het 
station van Aalst. Dat moet 
één van de stappen zijn rich-
ting een aangenamere stati-
onsomgeving. De partij is ook 
vragende partij om het sta-
tieplein te vergroenen en de 
terrassen er uit te breiden. Het 
station, dat is voor veel trein-
reizigers en toeristen vaak één 
van de eerste plekken die zij in 
een nieuwe stad   ontdekken. 
Dat moet aangenaam gebeu-
ren, het liefst van al op rook-
vrije perrons, vindt oppositie-
partij Groen. Ze verwijst daar-
voor naar Mechelen, waar al 
een proefproject werd opge-
start. “We willen onze kinde-
ren het recht geven om rook-
vrij op te groeien en streven 
naar een gezonder samen-
leven”, zegt fractievoorzitter 
Lander Wantens.

“ONAANTREKKELIJKE 
LOOK”
Ook volgens de andere oppo-
sitiepartijen is er werk aan de 
winkel om de stationsbuurt 
aangenamer te maken. “Er 
zijn nog te veel jongeren die 
voor overlast zorgen aan het 
station, denk maar aan de 

recente vechtpartijen. Eerst 
moet dat probleem worden 
aangepak t”, a ldus Johan 
Van Nieuwenhove (Vlaams 
Belang). Ann Van de Steen 
(Vooruit) vindt dat het statie-

plein nog steeds een onaan-
trekkeli jke look heef t, met 
vaak veel blikjes bier en ander 
afval op de grond.  “We moe-
ten het statieplein aange-
namer maken. De veiligheid 
speelt daarbij een belangrij-
ke rol. Overlast moet tot een 
minimum her le id worden, 
door accuraat op te treden 
en nultolerantie te hante-
ren”, aldus de burgemeester. 
Hij wees het idee voor rook-
vrije perrons niet af, maar 

legt toch andere prioriteiten. 
“De politieaanwezigheid is al 
verhoogd na de incidenten.” 
Wantens wil ook dat de nieu-
we fietsenstalling in het sta-
tion wordt gepromoot, want 

die blijft nog vaak te leeg. En 
ook de nieuwe onderdoor-
gang mag toegankelijker en 
aangenamer, vindt hij “De 
verlichting daar is inderdaad 
voor verbetering vatbaar, we 
maken er werk van”, aldus de  
burgemeester.

AALST
Bijna een jaar geleden werd 
Aalst opgeschrikt door de 
gruwelijke moord op ex-bur-
gemeester Ilse Uyttersprot. 
Om haar op een gepaste 
manier te herdenken, werken 
enkele auteurs aan een boek. 
Ilse Uyttersprot was een inspi-
rerende grote dame. Mama, 
vriendin, sportiva, carnava-
liste, top politica, deelneem-
ster, bezielster, initiatiefneem-
ster. Het tragische overlijden 
van Ilse op 4 augustus 2020 
liet een onwezenlijke leegte. 
“Verbouwereerde medestan-
ders nemen het initiatief om 
haar verhaal vooralsnog te 
vertellen. Het verhaal van Ilse 
verschijnt in boekvorm, harde 
kaft, 192 pagina’s inclusief 
unieke foto’s, in december 
2021. Het wordt door uitge-
verij Borgerhoff & Lamberigts 
op de markt gebracht aan 30 
euro.” De auteurs mikken op 

een oplage van 1500 exem-
plaren. Het boek van 25 euro 
op voorhand bestellen zal al 
vanaf midden augustus kun-
nen. “Het wordt een warm 

verhaal, verteld zoals Ilse het 
beleefde. Het boek wil haar 
optimistisch herinneren. Die 
herinnering kan mensen in 
onze gemeenschap verbinden 
zoals Ilse dat deed, ook in de 

toekomst. Kernwaarden voor 
het project zijn Optimistisch, 
Empathisch, Verbindend”, 
aldus de auteurs.  Om de 
54ste verjaardag van Ilse op 

10 mei te gedenken werd in 
de vooravond van 07 mei nog 
een bloemstukje, in de vorm 
van een met bloemen bekleed 
zomerhoedje, op de rust-
plaats van Ilse gelegd.

Groen wil station rookvrij maken: 
“Kinderen het recht geven 
rookvrij op te groeien” 

Verhaal van Ilse verschijnt in boek
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MAN ONDER INVLOED 
MOET BOETE VAN 
3.200 EURO BETALEN 
VOOR BEZIT ZEVEN 
INVALIDENKAARTEN 
IN DE AUTO
Een man is door de politierechter van 
Aalst veroordeeld tot een rijverbod van 
drie maanden en één week. De rechter 
vroeg ook of de man parkeerkaarten 
voor mensen met een handicap spaart, 
omdat hij er zo zeven in zijn auto had 
liggen. “Toevallig gevonden”, was zijn 
antwoord. L.P. moest zich in de recht-
bank verantwoorden omdat hij dronken 
achter het stuur was gekropen. Hij blies 
1,86 promille. Opvallender was dat de 
politie zeven invalidenkaarten vond in 
de wagen van de man. “Spaar je die?”, 
vroeg de rechter. “Dat zijn kaarten die 
ik toevallig op straat vind en dan mee-
neem”, antwoordde de man. Uiteindelijk 
werd L.P. veroordeeld voor rijden onder 
invloed en zonder geldende verzeke-
ring. Hij moet een alcoholslot installeren 
en 3.200 betalen. 

NIEUWE ZITBANK OP 
VREDEPLEIN  
De bochtige zitbank op het Vredeplein 
is hersteld. Het houten werk moet 
plaats maken voor metaal. De gebo-
gen zitbank werd geplaatst in 2009 
en is ongeveer 24 meter lang.  (Zie 
foto) Om de bochten in het hardhout 
te kunnen realiseren werd het hout 
gestoomd waardoor de kwaliteit van 
het hout verminderde. Met als gevolg 
dat deze mooie bank onderhevig bleek 
aan vandalisme en slijtage.   De bank 
is ondertussen al 2 jaar stuk. In eerste 
instantie werd een oplossing gevonden 
door balkjes van achter naar voor te 
plaatsen, maar op termijn gingen ook 
de balken achteraan kapot en ook de 
balken vooraan moesten er nadien aan 
geloven.  Omdat nieuwe houten balken 
geen oplossing zouden geven op lange 
termijn, werd gekozen voor metaal.  “De 
zitbank op het Vredeplein maakt een 
belangrijk element uit voor de beleving 
van de sfeer van het plein.   Het herstel 
ervan heeft lang op zich laten wach-
ten omwille van omstandigheden buiten 
onze wil. Ook hier heeft corona roet 
in het eten gegooid bij de levering van 
materialen”, licht schepen De Gucht toe. 
“Dat nu toch tot herstelling kan overge-
gaan worden, stemt ons zeer tevreden.  
Aalst herleeft al gedeeltelijk door de her-
opening van de terrassen en het herstel 
van de bank kan alleen maar bijdragen 
tot de boost die de handel en de horeca 
in het centrum nodig heeft.”

Kort 
nieuws

AALST
De stad wil een bedrijven-
terrein uitbouwen aan de 
Siesegemkouter, rond het 
crematorium. Maar de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen 
heeft de recentste aanvraag 
van de stad afgekeurd.  De 
Siesegemkouter kri jgt een 
grondige herbestemming. 
Het crematorium staat er al, 

maar de stad wil van de site 
een bedrijventerrein maken 
voor de medische sector. 
Een zogenaamde Health & 
Care Valley. Om dat te rea-

liseren, moeten er ook bij-
komende wegen worden 
aangelegd. De stad heef t 
daar voor a l  straatnamen 
gekozen, maar nu is de kans 
groot dat die nog even in de 

schuif moeten.  De Raad Voor 
Ve rgunn ingsbetw is t ingen 
heef t  de recentste aan-
vraag van de stad afgekeurd. 
Tot grote vreugde van vzw 
Raldes, een actiecomité dat 
al jaren strijdt voor het behoud 
van de S iesegemkoute r. 
“ H e t  g e v o l g  v a n  h e t 
arrest van de Raad voor 
Vergunningsbestwistingen 
is dat de inrichting van een 
b e d r i j v e n te r r e i n  o p  d e 
Siesegemkouter minstens 
volledig moet worden her-
begonnen, te beginnen met 
een grondig en zorgvuldig 
milieueffectenonderzoek. Of 
nog beter dat alsnog wordt 
afgezien van een bedrijventer-
rein op de Siesegemkouter”, 
klinkt het.  Het stadsbestuur 
is echter vastbesloten om de 
Siesegemkouter om te vor-
men tot bedrijventerrein, want 
het economisch belang is 
groot. 

AALST
Aan het Keizersplein in Aalst 
zijn werken aan de gang om 
een rijstrook om te vormen 
tot een promenade. Daardoor 
komt er veel meer ruimte voor 
voetgangers, f ietsers, en... 
terrassen. Aan het Koningin 
Astrid-standbeeld is een aan-

nemer gestart met de aan-
pass ingswerken van het 
middenplein. Binnenkort ver-
anderen de verkeersregels 
daar, vanaf het Keizersplein 
zal je niet meer naar het 
Vredeplein kunnen r i jden. 
“Vanaf 16 augustus zal in het 
deel van het Keizersplein tus-

sen de Arbeidsstraat en de 
Korte Nieuwstraat eenrich-
tingsverkeer gelden in de 
richting van de Zonnestraat”, 
zegt schepen van Mobiliteit 
Jean-Jacques De Gucht 
(Open VLD). “Door de aan-
pa s s i n g swe r ke n  m a ke n 
we een log ischere aan- 

en ui tr i j route r icht ing de  
Hopmarkt. We zorgen voor 
duidel i jke loopl i jnen voor 
voetgangers en er komt een 
afgescheiden oversteekruimte 
voor fietsers.” Het laatste deel 
van het Keizersplein wordt 
door het eenrichtingsverkeer 
langs een zijde autovrij. De rij-

strook zal omgevormd wor-
den tot voetgangerszone. De 
parkeerplaatsen schuiven op 
naar het midden, zo kan het 
trottoir uitbreiden. Horeca-
uitbaters op het Keizersplein 
zijn tevreden met de wijziging. 
Zij hopen dat ze nu stoe-
len en tafeltjes kunnen zet-
ten op het vrijgekomen deel 
van het Keizersplein, dat 
zo dus terug een echt plein 
wordt. Ook de fietsersbond 
is tevreden met de vrijge-
komen ruimte. “Nu is het  
voetpad nog redelijk smal. 
Dat er meer ruimte komt, 
kunnen we alleen maar toe-
juichen. Het wordt wel een 
uitdaging om de periode tot 
de invoering van het circula-
tieplan te overbruggen. De 
weg wordt nu al aangepast, 
terwijl de wegcode nog niet is 
veranderd. Dat kan nog even 
tot onduidelijke situaties lei-
den”, zegt Marleen Stallaerts. 
“De aanpass ing van het 
Keizersplein is een mooi voor-
beeld van waar we met deze 
stad naartoe willen. Aalst wil 
een bereikbare, leefbare en 
veilige stad zijn”, aldus De 
Gucht.

Raad voor Vergunningsbetwistingen 
keurt plannen 
voor Siesegemkouter af

Stukje Keizersplein 
wordt boulevard 
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AALST
Het comité Werken aan de 
Vrede heef t  naar aanle i-
ding van zondag 16 mei, de 
internationale Dag van het 
Samen Leven in Vrede, een 
Vredespr i js uitgereik t aan 

drie nieuwe laureaten. Mei 
is ook de maand waarin de 
Internationale Dag van de 
Buren wordt gevierd. U herin-
nert zich vast het geklap op 
straat, dat was één van de 
vele acties tijdens de lock-
down. Buren hadden daar-
door toch nog een beetje 

contact in moeil i jke ti jden. 
Drie laureaten hebben nu de 
Vredesprijs ontvangen van het 
Vredeshuis in Aalst. “Alle lau-
reaten illustreren het belang 
van samen-leven, samen iets 
opbouwen: muziek maken in 

moeilijke tijden, samen-werken 
om mekaar moed te geven, 
en daarbovenop banden sme-
den met de buren. Fijne acties 
als deze kunnen een aanzet 
zijn voor een betere, warme-
re buurt. Een waarin mensen 
mekaar beter leren kennen, en 
zich dan ook meer verbonden 

voelen.” The Voice Senior-
kandidaat Karel Meganck nam 
de prijs in ontvangst voor de 
August Marcelstraat. Daar 
zorgde hij samen met enkele 
muzikanten voor meer dan 
60 optredens in de straat. Op 
die manier kon hij de buurt 
iedere keer verblijdden. Ook 
in de Groenstraat viel een 
bewoner in de prijzen. Bodo 
Meevis Junior werd in de 
schijnwerpers gezet. De per-
soon die hem nomineerde had 
het over de bereidheid van 
Bodo bij wie niemand tever-
geefs komt aankloppen aan 
de deur voor wat steun, een 
bemoedigend woordje. Heidi 
Degerickx, werd dan weer 
genomineerd voor een hele 
reeks van initiatieven die ze 
ondernam in de Langestraat 
samen met buurvrouw Bianca 
De Brandt: dagelijks applaus 
voor de mensen in de Zorg, 
witte lakens uit het raam,  een 
vlaggen- en wimpelfeest met 
alle buren in de straat, affiches 
achter de vensters, tot zelfs 90 
gedichten geschreven op ven-
sters in de ganse buurt.

Drie laureaten in de bloemetjes gezet 
voor inspanningen in woonwijk

Vastgoedkantoor IMMO-TEAM BVBA
Affligemsestraat 443
1770 Liedekerke

info@immoteam.be
www.immoteam.be

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 - instapklare woning met handelsruimte en ruime garage. Dichtbij het centrum van Liedekerke, op een perceel van 
4a 28ca. Het gelijkvloers omvat: inkom met wc, handelsruimte met berging en technische ruimte. De handelsruimte is momen-
teel ingericht als kapsalon maar kan eventueel omgebouwd worden voor bureel of als 3de slaapkamer. Deze ruimte is voorzien 
van airco. Het 1ste verdiep omvat hal, keuken, eetkamer, woonkamer met aansluitende veranda. Het 2de verdiep omvat nacht-
hal, badkamer met wc, douchekamer en 2 slaapkamers. 36 zonnepanelen / 9000Kwh met certificaten van 300€ per 1000Kwh. 
Het buitenschrijnwerk is deels vernieuwd in 2015. Parking voor meerdere wagens. Ideale woning voor zelfstandige of vrij beroep.

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

LIEDEKERKE

VERKOCHT OP EERSTE BEZOEKDAG

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: LIEDEKERKE

€ 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

PAND IN

DE K
IJK

ER

REGIO
De coronacijfers in ons land gaan de 
goede kant uit. Al wekenlang daalt het 
aantal ziekenhuisopnames en patiënten 
op Intensieve Zorg. Uit de recentste 
cijfers blijkt dat er momenteel nog 30 
patiënten in de Aalsterse ziekenhuizen 
liggen. Dat aantal stond enkele weken 
geleden nog lang op 80.  Ook op 
Intensieve Zorg daalt het aantal opge-
nomen patiënten. Verspreid over het 
ASZ en het OLV-ziekenhuis zijn er nog 
9 patiënten die extra zorg nodig heb-
ben. Het is de eerste keer dit jaar dat 
de cijfers zo goed zijn. De kentering 
lijkt ingezet, en dat hebben we volgens 
experts te danken aan de vlotte vac-
cinatie. 

Coronacijfers
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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. 

G E Z O C H T:  G e l i j k v lo e r s 
appartement 2 slpk, living, 
badkamer en wc OF Huisje 
zelfs in slechte staat met 2 
slpk, living, badk en wc en 
tuintje. 0477/69.62.18.

H e r e n ko e r s f ie t s  E d d y 
Merckx, e- bike vrouwen-

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

Bedanking aan het Heilig 
Har t .  Ik dan het Heilig 
Hart van OLV en OLH voor 
de bekomen hulp. Dank U, 
Heilig Hart. V.H.M.

Bedanking aan het Heilig 
Hart. Gebed aan het Heilig 
Hart. VDMS

TE KOOP

VARIA

A p p a r t e m e n t 
D e n d e r l e e u w  m e t  2 
kamers,  keuken, bad -
kamer , garage, kelder, 
groot terras en tuintje. 
0491/31.36.03.

 
A u t o s t a a n p la a t s  a a n 
s t a t ion Dender leeu w. 
Binnenkor t met camer-
abewaking. In Ninove, 
M . T i b u r c e s t r a a t . 
0475/350.898.

 
Welle appartement 2de ver-
dieping alle comfort. balkon, 
garage, rustig en centraal 
gelegen. 0478/23.98.29.

TE HUUR
Artistieke man, 64, cultu-
ur, kunst + goede dialoog. 
Zoekt relatie met dame 
om samen te genieten. 
0471/56.35.70

Man 54 zoekt vrouw voor 
relatie. Trouw en respect-
vol. 0485/180.250.

Verzorgde sportieve mod-
erne man 52 jaar. Zoekt 
leuke vrouw om er samen 
nog ie t s mooi van te 
maken. 0475/332.267.

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

fiets, Ket tler Racer fiets 
(allemaal zo goed als nieuw) 
0475/489.268.

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 

A lle t u inwer ken,  snoe -
i w e r k ,  t u i n o n d e r h o u d , 
g a z o n ,  r o o i e n  v a n 
hagen…0491/63.23.52.

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

10 3 cm, Salon t a fel,  2 
nach t k as t jes ,  Va zen in 
albast + schilderij, Kleding 
stock van 38 tot maat 48, 
Trouwjurk + suite kleding. 
Tel 053/667112

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

AALST
Vlaamse Minister Wouter Beke 
kondigde afgelopen maand aan 
dat de Vlaamse Regering 900 
miljoen euro extra investeert in 
precaire Vlaamse ziekenhuisinfra-
structuur. Het ASZ werd nu door 
de Vlaamse Regering geselec-
teerd om hierop in te schrijven. 
Dat kondigt CD&V Aalst aan. 
Minister Beke licht de subsidie 
toe. “Dit is een belangrijke stap. 
Doordat het ASZ is geselecteerd, 
krijgt het ziekenhuis nu de kans 
zijn dossier verder te vervolledi-
gen met het oog op een defini-

tieve goedkeuring.  Deze enorme 
investering in onze ziekenhuizen 
kadert in een ruimer plan. Het is 
immers zo dat in Vlaanderen de 
zorgvraag drastisch is veranderd, 
wat het gevolg is van de vergrij-
zing, een toename in personen 
met chronische aandoeningen en 
mensen met meerdere aandoe-
ningen tegelijkertijd. De Vlaamse 
Regering wil de ziekenhuizen hier-
in ondersteunen en voorbereiden 
op de toekomst. Zo kunnen we 
het zorglandschap in Vlaanderen 
op een goede manier en dichtbij 
de mensen verder uitbouwen”

AALST
Vanaf 9 juni opent in Aalst het 
grootste trampolinepark van de 
Benelux. De uitbater heeft er lan-
ger dan een half jaar op moeten 
wachten, maar deze zomer laten 
de maatregelen een opening toch 
toe. JumpSky zorgt voor een 
onvergetelijke springervaring. Het 
trampolinepark ligt in het gereno-
veerde gebouw van Du Parc, in 
de Erembodegemstraat. Normaal 

zou het enorme complex openen 
in oktober, maar door de twee-
de coronagolf moest de uitbater 
de opening uitstellen. Op 9 juni is 
het eindelijk zover. Vanaf dan kan 
jong en oud zich uitleven op de 
attracties, verspreid over 4.400 
vierkante meter. Er is meer dan 
enkel trampolines, bewegende 
obstakels, big bounces en zelfs 
een springkasteelcomplex maakt 
je springervaring compleet. 

ASZ-Aalst ontvangt 
extra subsidies voor 
ziekenhuisinfrastructuur

Trampolinepark
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€ 239.000

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

€ 465.000

TERNAT (ST-KAT-LOMB)

Gerenov. woning op 4a05. 5 slpks 
+ DRESSING!2 badkmrs, 3WC’S, 
Overdekt TERRAS + TUIN. DI-
VERSE MOGELIJKHEDEN! EPC 367 
- Vg/WgLk/Gmo/Gvkr/Gvv

€ 275.000

DENDERLEEUW

NIEUWBOUW app MET LIFT (onder 
registratierechten). O.a. 2 slpks, 
een badkamer met INLOOPDOU-
CHE en een RUIM TERRAS.  EPB E 
62 - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv

TERNAT (CENTRUM)

COMMERCIELE RUIMTE van 76m², 
KEUKEN en 2 TOILETTEN. Achter-
aan zicht op tuin. Bewonerskaart 
350€/jaar. ELEKTRICITEIT CON-
FORM  EPC B - Gvg/Wg/Gmo/
Gvkr/Gvv

€ 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 (CENTRUM)

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

NINOVE (OKEGEM)

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

€ 699.000

LENNIK (SKL)

PRACHTIG gerenoveerde woning 
op 13a81. 3slpks. Zonnepanelen. 
LANDELIJKE ligging, zeer mooi 
uitzicht. EPC 513 -  Vg/Ag/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

VERKOCHT

VERKOCHT BINNEN DE WEEK

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

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

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

LIEDEKERKE:  Molenstraat  
 G.B. 3a60ca
 € 99.000

BOUWGRONDEN

€ 11.000

LENNIK (EIZERINGEN)

BOSGROND  gelegen te Kattenbos, 
op 21are 49ca. 

KIJKDAG OP ZONDAG 
27 JUNI

 VAN 14U TOT 16U.

€ 465.000

BRUSSEL (SINT-AGATHA-BERCHEM) 
Groot-Bijgaardenstraat 481/1 - PRACHTIGE LOFT 
(180m²) met GROOT TERRAS VAN 91 M². Strakke 
moderne keuken, RUIME wnkmr. PATIO. 2 slpks. 
LUXE badkamer. DOMOTICASYSTEEM. RUIME 
kelder & GARAGE.  ELEK CONFORM  - EPC 317 - 
Vg//Wg/Gmo/Gvkr/Gvv




