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AALST
In Aalst is het nieuwe circulatieplan 
ingegaan. Dat wil zeggen dat de 
rijrichting in heel wat straten ver-
andert. Binnen de stadsring geldt 
voortaan zone 30. Er worden ook 
meer dan 40 nieuwe fietsstraten 
ingevoerd. Als bestuurder is het 
even opletten als je de Aalsterse 
binnenstad inrijdt. Om de stad 
leefbaarder te maken en het vei-
liger te maken voor de zwakke 
weggebruiker, geldt voortaan het 
nieuwe circulatieplan. Het is de 
bedoeling om het verkeer zoveel 
mogelijk via de stadsring te leiden. 
Daardoor verandert de rijrichting 

in enkele belangrijke straten. De 
Burchtstraat wordt bijvoorbeeld 
deels éénrich-
t ing stadu i t-
waarts. Op de 
kaaien langs 
de Dender kan 
je enkel nog 
in de richting 
van de ring rij-
den. De Sint-
Jobstraat die 
Nieuwerkerken 
met Aalst ver-
bindt wordt in 
het laatste deel éénrichting, waar-
door het verkeer die straat niet 

kan gebruiken om de stad binnen 
te rijden. Ook op de Wallenring 

veranderen er 
enkele straten 
van richting. In 
de Burchtstraat 
kan je enkel in 
de richting van 
het Wer fplein 
r i jden, terwi j l 
de Zonnestraat 
t w e e r i c h -
ting blijf t. Van 
het Wer fplein 
kan je in de 

Vaar t -en de Esplanadestraat 
enkel richting het Esplanadeplein 

rijden. Op het Vredeplein wordt 
de rijrichting omgekeerd. Er komt 
een knip in de Sinte Annalaan 
en even verder ook op het 
kruispunt Meuleschet testraat 
– Koolstraat. Je za l n iet zo 
meer v ia de Koolstraat r ich-
ting de Dirk Martensstraat en de 
Dendermondse Steenweg kunnen 
rijden. Overal duiken er ook gele 
strepen op. Die wijzen op de fiets-
straten. Zo worden er meer dan 40 
ingevoerd. In de Koolstraat bijvoor-
beeld, is het niet langer toegelaten 
om als autobestuurder voorbij een 
fietser te rijden.
(lees meer pag 4)

Circulatieplan is ingegaan in Aalst 

OPWIJK
Steenweg op Dendermonde 63  I  tel 052/770 106

Aanmelden na telefonische afspraak bij Mr Dieter Debaveye

AD Opwijk zoekt voor onmiddellijke indiensttreding 
flexibel, dynamisch, gemotiveerd personeel.

• kassierster/aanvulster (m/v) full-time bediendecontract 36.5u.

• bediende charcuterie/bakkerij full-time bediendecontract 36.5u.

• magazijnier full time arbeiderscontract 38u. 

Belisol Asse
T. 02 609 55 00
MA – VRIJ:
10.00-12.30 & 13.30-18.00
ZATERDAG:  10.00-17.00
ZONDAG:   14.00-17.00

Belisol Sint-Pieters-Leeuw
T. 02 609 55 00
MA – VRIJ:
10.00-12.30 & 13.30-18.00 
ZATERDAG:  10.00-17.00
ZONDAG:   14.00-17.00

Belisol Aalst
T. 053 51 05 00
MA – VRIJ:
10.00-12.30 & 13.30-17.30 
ZATERDAG:  10.00-17.00
ZONDAG:   14.00-17.00
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Glas aan

1 EUR
Pvc, aluminium of hout? 
Het glas is nu aan 1 euro. 
Dat is weer een zorg minder.*

Ben je op zoek naar 
nieuwe ramen of 
deuren in pvc, 
aluminium of hout? 

Bij aankoop van 
nieuwe ramen en 
deuren krijg je deze 
maand uitzonderlijk 
het glas aan één euro. 

Geniet nu zorgeloos 
van dit aanbod en 
kom langs in een 
Belisol showroom 
of contacteer ons 
voor een afspraak 
bij je thuis.A
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NON-STOP HITS

 luister via goeiedagradio.be 
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Geen stra lende 
zomer d i t  jaar. 
Maar noodweer 
b e h e e r s t  d eze 
zomer het nieuws. 
D e  r a m p  i n 
Verviers heeft ons 
bewust gemaakt 

dat het geen ver van mijn bed-
show meer is.  Het dramatische 
natuurgeweld kent geen limie-
ten of grenzen. Wetenschappers 
waarschuwen al heel lang voor 
de gevolgen van de klimaatver-
ander ing. Hopel i jk dr ingt de 
boodschap nu stilaan bij ieder-
een door. Onze jaarlijkse zomer-
stop zit er weer op. Goeiedag 
valt vanaf nu weer drie wekelijks 
gratis in de bus. Hopelijk kunnen 
wij nog voor een mooie nazomer 
zorgen. We wensen u alvast veel  
leesplezier.
 
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
André Meganck was de VRT-medewerker die 
sinds 1976 onafgebroken met de VRT-ploeg 
naar de Ronde van Frankrijk trekt. André was 
de onmisbare kracht in het team: hij reed met 
de wagen, boekte de hotelkamers, regelde 
interviews met renners en sportbestuurders. 
Velen kenden de naam van André Meganck 
maar zagen hem nooit op TV. André werkt 
immers grotendeels achter de schermen. 

Hoe is dat allemaal begonnen?
In 1975 deed ik mijn eerste wedstrijd: het WK 
in Yvoir. De Vlaeminck was kopman van de 
Belgische ploeg maar de Belgen kwamen niet 
overeen. De Vlaeminck had zoiets gezegd als: 
“We zijn niet met 10 maar met 9,5” waarmee hij 
een toespeling maakte op de kleine gestalte van 
Van Impe. Die wou daarna in de wedstrijd het 
gat niet toerijden voor De Vlaeminck die tweede 
werd. Ik werd de chauffeur van Fred in het pelo-
ton. De Bruyne was zeer stipt en correct. Ik heb 
twee jaar gewerkt met Fred. Toen hij weg ging 
werd ik de assistent van het duo Vanlombeek-De 
Pelsmaecker dat Fred opvolgde. 

En vandaag?
(2014) Ik ben nu twee jaar met pensioen. Ik was 
39 keer in de Tour, 25 keer in de Giro, 13 keer in 
de Vuelta. Ik heb 39 jaar alle klassiekers en het 
veldrijden gevolgd. Ik was ook zes keer op de 
Olympische Spelen. Ik was tot 230 dagen per 
jaar in de koers. Dat was in 2004, het jaar dat 
Sporza van start ging. De VRT wou een avond-
programma over de Tour. Dat werd Vive Le Vélo 
met Karl Vannieuwkerke en Lieven Van Gils. Ik 
zocht alle hotels uit voor de hele VRT-crew (tot 
65 man).

Wat denk je van de hartproblemen
van o.m. Niels Albert?
Je hoort meer en meer over hartproblemen 
in het peloton. Dat heeft er zeker ook mee te 
maken dat de geneeskunde veel korter op de 
bal speelt en zo sneller hartproblemen detec-
teert . Maar de wielrenners beginnen er ook 
allemaal heel jong aan. Het is moeilijk om één 
oorzaak aan te duiden.

Een onvermijdelijke vraag: en doping?
Doping kan je nooit uitsluiten. Dat vond ook 
Peter Post. Lance Armstrong gaf zijn gebruik toe 
maar werd nooit gepakt. Een interessante the-
orie is dat Armstrong als kankerpatiënt mogelijk 
toegang had tot nieuwe medicijnen van de far-
maceutische industrie in de buurt van Austin. 
Zo kon hij de dopingjagers een stapje 
voorblijven.

Men spreekt zo vaak over de 
Flandriens, wie was de grootste 
Flandrien volgens jou?
Briek Schotte, hij was een groot 
wielrenner maar ook een man met 
heroïsche verhalen. Hij deed af en 
toe ook eens een straffe uitspraak. 
Die mannen reden toen natuurlijk 
op een heel andere manier 
en met ander materi-
aal. Als prijs kregen 
ze bijvoorbeeld als 
eens een f l inke 

moot beenhesp. Dat zou nu niet meer waar zijn.

Wie zijn de grootste renners aller tijden?
Merckx is de grootste. Hij was de meest com-
plete renner van zijn generatie, met een sterk 
karakter. Toen kwamen de renners uit een hand-
vol Europese landen. Vandaag is dat allemaal 
veel internationaler. Je kan moeilijk vergelijken 
maar Merckx blijft in mijn hoogste de groot-
ste. Na hem komen mannen als Hinault, Coppi, 
Bartali …

Wat maakt de Tour zo speciaal 
dat er miljoenen mensen kijken?
Het is volop zomer. Mensen gaan graag naar 
Frankrijk op reis. Veel Vlamingen hebben via 
de Tour het land leren kennen. De organisato-
ren van de Tour spelen daar ook graag op in. 
De kastelen en monumenten worden in beeld 
gebracht en de journalisten krijgen bij het vertrek 
van de Tour een heel boek met foto’s en informa-
tie. Twee mensen werken daar een heel jaar aan. 

Wat is voor jou hét wielermoment?
Zuiver sportief: de thriller met Lemond en Fignon 
waarbij Fignon de Ronde in 1989 verloor met 
acht seconden. Persoonlijk: de touroverwinning 
van mijn gebuur Lucien Van Impe in 1976. Het 
jaar daarna werd Van Impe omvergereden toen 
hij aan de leiding fietste. Ik denk dat de chauffeur 
van de commentator van de Franse TV hem op 
weg naar Alpe d’Huez omvergereden heeft. Of 
dit met opzet gebeurde, is moeilijk uit te maken. 
Lucien denkt van wel. Vreemd is dat er geen 
beelden van de crash zelf uitgezonden zijn.

Wie wint het WK 2014? 
Ik denk Valverde. Het is in eigen land en hij 
staat scherp. Ook Nibali gaat zijn kans, hij heeft 
alvast een rustperiode ingebouwd. Ik acht ook 
Cancellara niet kansloos. Tom Boonen? Er lig-
gen twee serieuze bergen in. Bij de laatste berg 
is de afdaling erg technisch, meer iets voor Nibali 
dan voor Boonen. Dat denkt toch de Italiaanse 
coach Cassani. Nvdr: In 2014 werd de Pool 
Kwiatkowski wereldkampioen, voor Simon 
Gerrans en … Alejandro Valverde. Greg Van 
Avermaet werd vijfde.

Een uitsmijter?
Twee als je wilt. Rik De Saedeleer was naast 
voetbalverslaggever ook regisseur bij wieler-
wedstrijden. Hij zei ooit eens: Het verschil tus-
sen een voetballer en een wielrenner is dat een 

voetballer als hij valt, zo lang mogelijk blijft 
liggen terwijl een wielrenner zo snel 

mogelijk weer recht staat. En nog 
eentje: in een aflevering van de 
Giro stond mijn wagen ooit onder 
het raam van de hotelkamer van 
Eddy Merckx. Midden in de nacht 
ging het alarm af en werd Eddy uit 
zijn slaap gehaald. Zijn sportbe-
stuurder Lelangue kon me toen wel 
levend villen.

Nvdr: André Meganck 
overleed op 30 maart 

2020.

interviews
André Meganck
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4,8 - 5,9 l/100 km · 108 - 134 g CO2/km (WLTP)
contacteer je concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van je voertuig.

renault.be
Milieu-informatie. 
[K.B. 19.03.2004] op www.renault.beRenault verkiest

*nieuwe Renault arkana zen tce 140 edc. aanbevolen basiscatalogusprijs van € 28 600 min korting van € 2 575, min voorwaardelijke recyclagepremie 
van € 750. aanbieding voorbehouden aan particulieren bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault model van 01/09/2021 tot en met 30/09/2021. 
afgebeeld model: nieuwe Renault arkana r.s. line tce 140 edc. aanbevolen catalogusprijs opties inbegrepen: € 34 150 btwi. adverteerder: Renault 
belgië-luxemburg n.v. (invoerder), bergensesteenweg 281, 1070 rpr brussel, btw be 0403 463 679 - iban be76 0017 8828 2195.

RENAULT
ARKANA
van nature hybride

NIEUWE 

Valckenier Aalst
siesegemlaan 1
9300 aalstwww.valckenier.be

 € 25 275 btwi
vanaf

141659_VALCKENIER_ARKANA_SEPT_2021_GOEIEDAG_AALST_277X200.indd   1141659_VALCKENIER_ARKANA_SEPT_2021_GOEIEDAG_AALST_277X200.indd   1 2/09/2021   09:342/09/2021   09:34
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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

eigen fabricatie

vakkundige montage

Bezoek onze toonzaal 
met meer dan 150 deuren!

T� dloos, cottage, 
strak of een combinatie?
Je bent aan het juiste adres. 

AALST
Begin juli werd Aalst opgeschrikt door 
een hevige regenbui. Op korte tijd kwa-
men er ongewoon veel liters water naar 
beneden. De rioleringen raakten over-
stelpt, waardoor straten blank kwa-
men te staan. Een enorme regenbui 
trok over ons land, maar vooral in Aalst 
sloeg die genadeloos toe. Er viel 75 
millimeter regen in en rond de stad. 
Dat zorgde voor veel ondergelopen kel-
ders en straten die volledig onder water 
stonden. “Onze hulpverleningszone 
kreeg op iets meer dan een uur tijd 
400 oproepen binnen”, aldus Wim Van 
Biesen van brandweer Zuid-Oost. In de 
ring rond Aalst was een tijdlang geen 
doorkomen aan. Het water stroomde 
van het viaduct naar de Boudewijnlaan, 
waardoor die wel op een beek leek. De 
schade bij de bewoners was enorm. 
Vooral ondergelopen kelders, maar het 
water stroomde bij sommige ook tot 
in de woonkamer. In Nieuwerkerken 
kwam een wagen vast te zitten onder 
de spoorwegbrug, in de Hoezestraat.

Hevige 
regenbui zette 
straten blank

VERVOLG PAGINA 1
De hele resem nieuwe ver-
keersregels zorgen wel voor 
veel kritiek bij de burger. In het 
centrum is het veelal rustiger, 
net daarom is de fietser en de 
zwakke weggebruik blij met 
de nieuwe maatregelen. Voor 
de mensen die in het cen-
trum wonen, is het wat rus-
tiger wonen. Maar de men-
sen die van buiten de stad 
komen ondervinden proble-
men. Vooral tijdens de eerste 
dagen van het nieuwe school-

jaar werd duidelijk waar het 
schoentje knelt. Het nieuwe 
circulatieplan stuur t auto-
bestuurders zoveel mogelijk 
langs de ring. Maar die ring 
kon het verkeer amper slik-
ken. Het gevolg was lange 
files en veel stilstaand verkeer 
op onder meer de Parklaan en 
de Boudewijnlaan. Daardoor 
stu i t  het n ieuwe p lan a l 
op verzet.  Enke le N-VA-
gemeenteraadsleden, tevens 
de partij in de meerderheid, 
hebben zich al openlijk vra-

gen gesteld bij de nieuwe 
ve rkee rs rege l .  Het  p lan 
wordt sowieso wel geëvalu-
eerd. Verkeerswi jz ig ingen 
kunnen worden herbekeken 
en waar nodig bijgestuurd. 
Ondertussen is er ook al een 
petitie op poten gezet tegen 
het plan. Om iets of wat met 
die petitie te kunnen verwe-
zenlijken, zijn minstens 8.000 
stemmen nodig. De initiatief-
neemster heeft intussen al 
meer dan 3.000 handtekenin-
gen verzameld.

Circulatieplan is ingegaan in Aalst 

AALST
In sportcentrum Osbroek aan 
het stadspark kan je voortaan 
een nieuwe sport beoefenen. 
De stad heeft er drie padel-
terreinen geplaatst tussen de 
tennispleinen en het kunstgras-
voetbalveld. In totaal telt Aalst 
nu al acht glazen kooien. Padel, 
de combinatie tussen tennis 
en squash, is de laatste jaren 
enorm populair geworden. 
Aan de Affligemdreef waren er 
sinds vorige zomer al vijf ter-
reinen beschikbaar, maar nu 
komen er daar nog drie bij in 
het stadspark. “Eerst waren 
we in voorbereiding op de site 
Denderdal, maar daar liep de 
kostprijs uit de hand. Het sport-
centrum Osbroek was dan 
de ideale locatie om de drie 
nieuwe kooien te zetten”, zegt 
schepen van Sport Matthias 
De Ridder (N-VA). “Padel wordt 
hier geïntegreerd in het aanbod 
van diverse sporten. Ouders 
kunnen h ie r  b i j voorbee ld 

komen spelen als hun kinde-
ren voetbaltraining hebben.” De 
totale kostprijs van de drie ter-
reinen komt neer op 120.000 
euro. “Maar wat je in de plaats 
krijgt is leuk, we zijn helemaal 

mee met de tijd.” Padel is een 
toegankelijke sport en is een-
voudiger om te leren dan ten-
nis. “We hebben trouwens nog 
extra ingezet op toegankelijk-
heid, met een extra opening 
zodat ook rolstoelgebruikers 

van het terrein gebruik kunnen 
maken. Padel heeft veel troe-
ven, je kan het zelfs tijdens de 
winter spelen”, zegt De Ridder, 
die het padelterrein al eens uit-
teste. “Het was aangenaam, ik 

padel graag”, lacht hij. Eén van 
de padelterreinen reserveren 
kan vanaf donderdag op de site 
‘mijnterrein.be’ of de app van 
tennis Vlaanderen. Een beurt 
van een uur kost per persoon 
vier tot zes euro. 

Drie nieuwe padelterreinen
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VERKOCHT

De stockverkoop gaat door in de magazijnen van Veronove Tegels
GPS: Opperheilbeekweg 1 - 1760 Pamel (aan kruispunt Belle-Alliance)

Bancontact aanwezig | Direct afhalen is mogelijk  

GROTE LOTVERKOOP
TEGELS - PARKET - BADKAMER

Za 18 sept. 
 17u - 20u

Zo 19 sept.
10u - 15u

 Ma 20 sept.
10u - 19u

-70%

-50%

-60%

Meer info? Bel 054/33 10 89 of ga naar www.veronove.be

3m² tot 300m² per lot
Tegels 60 x 60 |  80 x 80 | 100 x100
Terrastegels 2cm dik
Parket, houten vloeren
Natuursteen

LOTVERKOOP_GOEIEDAG.indd   1 31/08/2021   15:57:00

ROOSDAAL
DIT WEEKEND IN ROOSDAAL sla 
je tijdens de jaarlijkse lotverkoop 
van Veronove Tegels je slag als 
het om tegels, parket of badkamer 
gaat ! In ons magazijn vind je alle 
loten en restpartijen tegels, par-
ket en badkamer aan -50, -60 en 
-70%. Alle (ver)bouwers daarheen! 

2 verdiepingen outlet. 
Op het gelijkvloers wandel je tus-
sen de torenhoge rekken van het 
magazijn en kies je er uit meer dan 
300 nieuwe loten die variëren van 
1 tot 100m²! Hoe dieper je je in 
het magazijn begeeft hoe groter 
de loten worden! En de prijs? Die 
zakt tot 70% onder de originele! 
Neem je de trap naar de 1e ver-
dieping, dan kom je terecht in de 
afdeling met parket en badkamer. 
Ook daar zijn de lage prijzen niet 
weg te slaan! Je kiest er uit heel 
wat massief parket, andere houten 
vloeren en toonzaalmodellen.

Goedkoop... maar ook veilig?
Deze lotverkoop gaat uit van 
Veronove Tegels, je koopt niet in 
een anoniem bedrijf. Alle loten 
maken deel uit van de norma-

le collectie van Veronove. Veel 
van deze tegels zijn nog aan het 
gewone tarief bij te bestellen in de 
showroom. Kwaliteit staat garant 
voor een veilige keuze en deze 
lotenverkoop biedt je alle facili-
teiten en service van dit gekend 
bedrijf.

Waarom dan zo goedkoop?
De restpartijen, grote loten en 
eindereeksen worden uit de rek-
ken gehaald ter voorbereiding 
van het maken van de inventaris. 
Er worden zelfs complete rayons 
aan fabrieksprijzen uitverkocht! 
Hierdoor wordt er plaats gemaakt 
en ligt het magazijn er netjes bij. 
”Het is van onze nood een deugd 
maken! De klant doet de zaak van 
zijn leven!”

ZATERDAG 18 sept. 17u-20u
ZONDAG 19 sept. 10u-15u
MAANDAG 20 sept. 10u-19u

www.veronove.be
054 33 10 89
kruispunt Belle-Alliance 
te Roosdaal
GPS : Opperheilbeekweg 1, 
1760 Pamel

Dit weekend 
grootste lotverkoop 2021
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AALST
Over enkele weken begint Okapi Aalst 
aan het nieuwe basketbalseizoen, met 
een nieuw bestuur en een nieuwe spe-
lerskern maar nog altijd in het vertrouwde 
Forum. Een verhuis vanuit die basket-
balarena aan de Albrechtlaan naar een 
evenementenhal op de Tragelsite lijkt de 
komende jaren nog niet aan de orde.   
Bij Okapi Aalst wordt alles in gereed-
heid gebracht voor een nieuwe, frisse 
start. De club komt dit seizoen voor het 
eerst uit in de vernieuwde BNXT League, 
waar Belgische ploegen in een tweede 
fase van de competitie tegen teams uit 
Nederland kunnen uitkomen. Zowel op 
als naast het veld duiken er in het Forum 
heel wat nieuwe gezichten op.  Met ex-
vakbondsman Kristof Callebaut heeft de 
club een nieuwe voorzitter, er zijn een 
aantal nieuwe sponsors bijgekomen en 
topspeler Vladimir Mihailovic maakte 
plaats voor jonge spelers met veel poten-
tieel. De club is vooral klaar om voor het 
eerst in twee jaar opnieuw een covid-
vrij seizoen te beleven. Als alles goed 
gaat, zullen supporters tijdens de eerste 
competitiematchen het Forum opnieuw 
op zijn grondvesten doen daveren. Dat 
Forum heeft zijn beste tijd wel gehad. 
Vorig jaar leek een verhuis naar een nieu-
we evenementenhal aan Tragel nog uitge-
sloten, nu lijkt de club die optie opnieuw 
open te houden.  Die nieuwe evenemen-
tenhal staat er echter nog niet, want bij 
de realisatie van Tragel Noord duiken heel 
wat problemen op. De stad wilde op die 
site tegen 2022 een woonproject, retail-
complex en evenementenhal bouwen, 
maar die plannen zitten al een tijdlang in 
het slop. “De onderhandelingen met pri-
vate partners en het Agentschap Wegen 
en Verkeer lopen nog”, zegt schepen van 
Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt 
(N-VA). “ We zijn nog altijd van plan om 
een multifunctionele evenementenhal te 
bouwen aan Tragel.” “Tragel Noord reali-
seren blijft voor ons een absolute prioriteit 
maar ondertussen moeten we ook de 
huidige thuishaven van Okapi up-to-date 
houden”, zegt de schepen nog. “Zo kun-
nen we het Forum een nieuw elan geven, 
want Okapi is nog altijd een van de spor-
tambassadeurs van onze stad.”  Het blijft 
dus vooralsnog wachten op een definitie-
ve doorbraak in het dossier van de bouw 
van het multifunctioneel complex langs 
de Dender.

Basketbalclub 
blijft op 
vertrouwde stek 
maar sluit 
verhuis naar 
nieuwe 
evenementenhal 
niet langer uit 

AALST
Een hev ig onweer heef t 
op 4 jul i de Denderstreek 
zwaar getroffen. In korte tijd 
viel er zoveel regen dat stra-
ten en huizen in een mum 
van tijd blank stonden. De 
E40 was onberi jdbaar, de 
Boudewijnlaan in Aalst leek 
even op een wildwaterrivier. 
De schade bij de bewoners 
was groot. Een terugbl ik. 
Ali Amer uit Duitsland had 

zich zijn bezoek aan fami-
lie in Aalst anders voorge-
steld. “Mijn wagen stond op 
straat, net boven de riole-
ring. De kabels zijn bescha-
digd, rijden lukt niet meer. Er 
zit niets anders op dan hier 
te overnachten en te wach-
ten tot alles helemaal droog 
is. Hopelijk krijg ik de auto dan 
nog in gang”, zegt hij. Ali is 
een van de vele slachtoffers 
van de hevige stortbui die zon-
dag rond het middaguur los-
brak boven Aalst en omstre-
ken. Een hevig onweer zette 
in een mum van tijd tientallen 

straten blank. “Onze hulpver-
leningszone kreeg meer dan 
400 oproepen van mensen 
met wateroverlast. Het hele 
brandweerkorps werd inge-
zet. Op een bepaald moment 
stonden er 200 oproepen in 
de wachtrij, dat allemaal op 
een dik uur tijd”, zegt brand-
weercommandant Wim Van 
Biesen van hulpverleningszone 
Zuid-Oost. “Door de enorme 
regenval ontstonden er enkele 

verkeersinfarcten. Het water 
zorgde vooral voor hinder in 
Aalst en Haaltert. Daar moes-
ten meerdere straten worden 
afgesloten. “Ook in Herdersem 
was de toestand een tijdlang 
kritiek”, zegt Aalsters burge-
meester Christoph D’Haese 
(N-VA). In Nieuwerkerken, in 
de Hoezestraat, kwam een 
wagen vast te zitten onder 
de spoorwegbrug. In die 
Aalsterse deelgemeente kwam 
ook al het weglopende water 
op de E40 terecht. Twee van 
de drie r i jstroken stonden 
blank en er stond een uren-

lange file in de richting van 
Brussel. Ook de ring rond 
Aalst bleef een tijdlang onbe-
reikbaar. Aan het vernieuwde 
viaduct over de spoorweg en 
de Dender liep al het water 
naar beneden, tot aan de tun-
nels aan de Siesegemlaan. In 
de Ledebaan aan het viaduct, 
net binnen de stadsring, wer-
den de rioleringen overspoeld. 
Onder het viaduct ligt sinds 
enkele jaren een bufferbekken, 
maar dat heeft niet geholpen. 
“De regenwaterput leek wel 
een fontein. De brandweer is 
mijn kelder komen leegpom-
pen, want daar stond het 
water al één meter hoog”, zegt 
An Van Medegael. De politie 
sloot de Boudewijnlaan af, 
waardoor alle wagens werden 
omgeleid langs de Ledebaan. 
“Maar door het opspattende 
water l iep al les nog snel-
ler onder. Gelukkig kon een 
buur de politie verwittigen dat 
ook in onze straat de situa-
tie al kritiek was.” In de klei-
ne zijstraat Ingang Bonner 
had het water ook vrij spel. 
“We stonden tot boven onze 
knieën in het water. Het was 
verschrikkelijk. De zijstraat is 
vooral omringd door beton en 
huizen, waardoor er voor het 
water geen enkele uitweg is”, 
zegt Antigona Rajic. Ook de 
brandweer van Dendermonde 
moest zondag aan de slag. 
Vooral in Grembergen moes-
ten de pompiers he lpen. 
In de Sint Margr ietstraat 
kwam het water in enkele  
huizen binnen.

AALST
Wie de voorbije weken over 
de Hopmarkt wandelde, kon 
er onmogelijk naast kijken: 
het plein aan het toeristisch 
infokantoor wordt omgeto-

verd tot een kleurrijke vlakte. 
De grondschildering van kun-
stenaars Mattis en Sven is nu 
helemaal klaar. Kunstenaars 
Mattis en Sven waren de 
voorbije weken druk in de 

weer op de Hopmarkt want 
een deel van het plein werd 
ondergedompeld in een kleur-
rijk tafereel, geïnspireerd door 
het verleden van de markt. In 
de 14de eeuw deed die nog 
dienst als veemarkt met een 
grote drinkpoel voor dieren. 
Blikvangers op de tekening 
zijn het schaap en een kip. De 
schildering is ook functioneel 
want kinderen kunnen erop 
hinkelen. “De luchtbellen en 
keien in de tekening vormen 
samen een hinkelparcours”, 
zegt schepen van Toerisme 
Caroline De Meerleer (N-VA). 
“De creatie brengt niet alleen 
de veemarkt gedeeltelijk terug, 
ook de oude kinderspelen 
komen weer tot leven.”

Wateroverlast in Aalst

Grondschildering met hinkelparcours 
brengt verleden veemarkt tot leven
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Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPR Antwerpen - beluxnl@nissan-services.eu. Uw Nissan verdeler treedt op als agent in 
nevenfunctie.

Met Mild-Hybrid power

Nieuwe 
Nissan QASHQAI

Kom langs tijdens onze Opendeurdagen
van 9 t.e.m. 18 september, ook op zondagnamiddag 12 september geopend!

QASHQAI   142 - 157 G/KM   6,3 - 7,0 L/100 KM (WLTP)

Gentsesteenweg 211 9300 Aalst Tel. 053 59 99 00
Stationsstraat 64A 1730 Asse Tel. 02 452 34 92
Bergensesteenweg 770A 1600 Sint-Pieters-Leeuw  Tel. 02 381 17 31
Steenweg op Asse 221 1540 Herfelingen Tel. 054 56 66 95 www.groupduyck.be
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ALGEMENE DAK 
en VERBOUWINGEN 
PRIVE en INDUSTRIE               

BVBA ADRIAENS

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

NINOVE 

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

• Plaatsen van pannen en leien
• Plaatsen van timmerwerken
• Plaatsen van zink en roofingwerken
• Vernieuwen van schoorstenen 
• Plaatsen van gevelbekledingen
• Isoleren van daken en gevels
• Alle soorten verbouwingswerken
• Plaatsen van containers voor alle soorten afval
• Verwijderen van alle asbesthoudende materialen
• Plaatsen van geïsoleerde dak en wandpanelenwww.dakwerken-adriaens.be

AALST
Aalst heeft er een nieuwe fietsverbin-
ding bij. Midden augustus opent de 
tunnel voor zwakke weggebruikers 
onder de Moorselbaan. Aan het ASZ 
was er al een tunnel voor fietsers, 
en nu opent er ook eentje aan dat 
andere ziekenhuis in Aalst. Onder de 
Moorselbaan, vlakbij het OLV, gaat ten 
laatste tegen 15 augustus de nieuwe 
fietstunnel open. “De nieuwe infrastruc-
tuur zal de veiligheid voor fietsers op 
het traject tussen Baardegem, Moorsel 
en Aalst merkelijk verhogen. Deze 

belangrijke stap sluit aan op het nieuwe 
verkeerscirculatieplan met fietslijnen 
binnen de ring, die bijdragen tot vlotter 
en veiliger fietsverkeer.” De graafwerken 
aan de tunnel startten precies een jaar 
geleden, “ aldus schepen van Mobiliteit 
en Openbare Werken Jean-Jacques 
De Gucht (Open VLD). De afgelopen 
maanden en jaren was het vaak aan-
schuiven aan de Moorselbaan. Door 
de werken was er vaak enkel richting 
mogelijk. De hinder lijkt met de ope-
ning van de fietstunnel nog niet vol-
ledig voorbij. Want het Agentschap 
Wegen en Verkeer is van plan om de 
volledige asfaltlaag tussen het OLV en 
het dorp van Moorsel aan te pakken. 
Dat zal voor bijkomende hinder zor-
gen in augustus. De verbinding van 
de ene naar de andere kant onder de 
Moorselbaan maakt ook deel uit van de 
Leirekensroute.

Nieuwe 
fietstunnel in 
Moorselbaan is 
open gegaan 

AALST
Aan de carnavalswerkhallen op 
de Hoge Vesten hebben enke-
le carnavalisten een moment 
van stilte gehouden ter ere 
van Keizer Kamiel. Op 9 juni 
mochten de poorten van de 
hallen opnieuw open. Voor de 
carnavalisten is die opening er 
eentje met een dubbel gevoel. 
Ze kunnen beginnen aan de 
opbouw naar Aalst Carnaval 
2022, maar tegelijkertijd rou-
wen ze ook om het verlies van 
hun Keizer. “Kamiel was een 
grote meneer, ik ga hem her-
inneren als fietsenmaker, als 
carnavalist, als keizer en vooral 
als mens”, zegt Etienne. “Het 
nieuws over het overlijden van 
onze keizer kwam hard aan. 
Het is belangrijk dat we hier 
vanavond met een kaarsje en 

met de getekende leuze ‘Weir 
Doeng Voesj’ even kunnen stil 
staan bij het heengaan van 
onze Keizer. Na het ingeto-

gen herdenkingsmoment gin-
gen de poorten van de hallen 
terug open. “Het is van sep-
tember geleden dat we hier 

zijn geweest. Nu kunnen we 
beginnen aan de afbraak van 
onze wagen van 2020. Als dat 
klaar is, starten we met de uit-

werking van het thema voor 
de volgende carnaval”, zeg-
gen enkele leden van AKV De 
Toerenbiejoekes.

AALST
Hebt u al eens gehoord van de 
moerbeibes? Van die speci-
ale vrucht hebben een hobby-
kweker en een Aalsterse sto-
ker nu een jenever gemaakt. 
De moerbei jenever is een 
zoete drank met 30% alcohol. 
De exotische bomen waar-
aan de moerbeivrucht groeit, 
komen vooral voor in het zui-
den van Europa, maar hob-
bykweker Willy heeft er in het 
midden van Aalst zo'n 20-tal 
in zijn tuin staan. “De moer-
beibes is heel fragiel, als je ze 
plukt, komt er meteen sap vrij. 
Daardoor is het niet eenvou-
dig om de moerbeibes lang 
te bewaren. Je eet ze dus het 
best meteen op, of verwerkt 
ze op een andere manier”, zegt 
Willy Keymeulen. Dat deed hij, 
samen met Paul De Lil heeft 
hij f lessen moerbei-jenever 

gestookt. “Niet veel andere 
bessen li jken op de moer-
beibes. Ze is zuur, maar ook 
zoet”, zegt De Lil. De vrucht 
heeft wel wat weg van een 

braambes of een framboos, 
maar het smaakt toch nog wat 
anders. Het Aalsterse streek-
product is uniek, want nergens 
op de wereld is er een moer-

beijenever. “De jenever wordt 
gestookt van granen, rogge, 
tarwe en gerst. Dan worden de 
moerbeibessen gemacereerd, 
gef i lterd en dan nog eens 

apart gedestilleerd.” Een fles 
moerbeijenever is verkrijgbaar 
in verschillende Aalsterse hore-
cazaken en bij lokale dranken-
handelaars.

Kamiel wordt herdacht 
aan carnavalswerkhallen 

Streekproduct moerbei-jenever 
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Dronkenborrestraat 50, 1741 Wambeek  I  02 582 74 51

www.perkoplant.be

Viooltjes en winterbeplanting
Chrysanten & grafstukken met planten

Donderdag
gesloten!

Open op weekdagen 
van 10u tot 18u

Zondag open 
van 10u tot 13u

OPEN VANAF 15 SEPT. TOT 1 NOV.

NU UW BLOEMBAKKEN OPVULLEN

1, 2 of 3 slaapkamers
Ruime terrassen
Bijna energie neutraal

Meer info?

www.demoutfabriek.be
t 053 68 33 84

START 
VERKOOP

NIEUWBOUW APPARTEMENTEN
VANAF €159.500

TE KOOP

AALST
Voormalig Prins Carnaval Alex en 
fotograaf Paul Van Impe hebben 
alle herinneringen aan de laatste 
editie van carnaval gebundeld in 
een fotoboek. ‘Carnaval in beeld 
2020-21’, is een verzameling van 
de meest sprekende foto’s. Aalst 
Carnaval ligt jammer genoeg al 
langer achter ons dan verwacht. 
Door corona kon de editie van 
2021 niet doorgaan. Maar prins 
Alex en fotograaf Paul hebben 
in tussentijd niet stilgezeten en 
nemen de carnavalisten graag 
nog eens mee naar de editie van 

2020. De meest in het oog sprin-
gende foto’s zullen natuurlijk die 
van op de Aalsterse Grote Markt 
zijn. Een massa toeschouwers die 
de prachtige praalwagens en ver-
klede carnavalisten op de Markt 
verwelkomen. Maar ‘carnaval in 
beeld’ is maar dan alleen een 
overzicht van carnavalszondag. 
“Denk maar aan de carnavals-
raadzitting of de carnavalsmatch 
van Okapi of Den Iendracht”, zegt 
Paul Van Impe. “Maar natuurlijk 
is er ook een unieke blik op de 
Ajuinenworp, de voil jeanetten en 
natuurlijk ook de popverbranding.”

Ex-prins en fotograaf 
brengen 
‘Carnaval in beeld’ uit 
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Het regionieuws elke ochtend 
vers van de pers

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en lees als eerste het 
Goeiedag regio nieuws op je tablet, smartphone of computer. 

het regionieuws ook via

www.goeiedagaalst.be

DAGELIJKS UPDATE VAN DE LAATSTE 
CORONACIJFERS

AALST
Nu bijna iedereen gevaccineerd is, 
kunnen de grote vaccinatiecentra in 
ons land stilaan de deuren sluiten. De 
sporthal in Erembodegem gaat dicht 
op 15 oktober. De hele zomer lang 
zijn er nog spuitjes gezet in sporthal 
Denderdal in de Kortestraat. Mensen 
kwamen er nog om hun tweede prik, 
en vooral jongeren passeerden nog 
voor een inenting tegen het coronavi-
rus. Nu de vaccinatiecampagne op zijn 
einde loopt, kan Denderdal de deu-
ren sluiten. Het centrum is nu enkel 
nog maar open op zaterdag, van 8u30 
tot 15 uur. Wie nog niet inging op zijn 
of haar uitnodiging maar zich toch wil 
laten vaccineren tegen het coronavirus, 
kan dat nog tot 9 oktober. Afspraken 
kunnen gemaakt worden via het call-
center van Denderdal. Inwoners van 
Aalst, Haaltert, Denderleeuw, Erpe-
Mere en Lede kunnen kiezen voor het 
Johnson & Johnson- (alleen voor 18+) 
of het Pfizer-vaccin. Een Johnson & 
Johnson-prik kun je tot 9 oktober krij-
gen. Een eerste Pfizer-spuit kan tot 18 
september, je tweede prik krijg je dan 
ten laatste op 9 oktober.

Vaccinatiecenter 
nadert einde

AALST
Op een weide in Baardegem 
werd eind juli het oogst- en 
folk lorefeest De Pikkel ing 
gev ie rd.  Met zo’n 4.500 
bezoekers verspreid over 
drie dagen was het volks-
feest meteen het eerste grote 
evenement in Aalst sinds de 
coronagolven. “We zijn blij 
dat we onze traditie kunnen 
voor tzetten”, zegt voorzit-

ter Chris Aelbrecht.  Traktors, 
handzeisen, boerenpaarden, 
een grote tent en een feest-
weide: in Baardegem leek 
de echte Pikkeling wel terug 
van weggeweest. De 51ste 
editie was wel een iets klei-
nere versie. Normaal gezien 
trek t het feest over dr ie 
dagen bijna 50.000 bezoe-
kers, nu werden er maxi-
maal 1.500 toegelaten per 
dag. “Vorig jaar was er nog 
een kleinschalig alternatief, 

toen mochten er maximaal 
200 mensen op de weide en 
waren er   geen activiteiten in 
het veld”, zegt voorzitter van 
VVV De Faluintjesstreek Chris 
Aelbrecht. “We zijn blij dat we 
nu een kleine Pikkeling mogen 
organiseren, zo kunnen we 
de traditie in ere houden. 
We moeten ook in moeilijke 
omstandigheden iets op poten 
zetten, want de vaste kosten 

blijven natuurlijk doorlopen.” 
In de velden werd het hooi 
traditioneel gepikt, en op het 
podium gaven folkloregroe-
pen het beste van zichzelf. 
Tijdens De Pikkeling wordt 
het traditionele boerenleven 
doorgegeven aan de jongere 
generaties. “Het is leuk om te 
zien hoe er in het veld gewerkt 
wordt, en vooral de tractors 
interesseren mij. Ik heb hier 
al een leuke dag gehad”, zegt 
de 11-jarige Rune Van Mulders 

u i t  L iedeke rke.  Mar leen 
Vandemeersche uit Meldert 
geniet met haar man Dirk 
aan één van de tafeltjes. “We 
komen hier jaarlijks. De sfeer 
die hier hangt is goed, geluk-
kig is er al wat meer mogelijk 
dan vorig jaar”, zegt ze. “Het 
veldwerk mag niet verloren 
gaan, dat moeten we zicht-
baar houden”, vult Dirk aan.   
De Pikkeling was één van de 

enige evenementen waar-
bij bezoekers geen PCR-test 
of vaccinatiebewijs moeten 
voorleggen, want vanaf 13 
augustus werd dat ook tijdens 
kleinere events de regel. “We 
hebben dus wat geluk. De 
mensen moeten zich hier wel 
registreren en aan de regels 
houden. Hopelijk kunnen we 
volgend jaar weer een echte 
Pikkeling organiseren, maar 
dit voelt toch ook al goed 
aan”, aldus Aelbrecht. 

4.500 bezoekers tijdens driedaagse 
‘kleine volwaardige’ Pikkeling: 
“We moeten de traditie in ere houden”
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SEMINAR • BANKET •  HOTEL •  APARTHOTEL

GASTVRIJHEID HEEFT EEN NAAM

Joze f  Mer t enss t r aa t  140  I  B-1702  Groo t -B i jgaa rden
Te l .  +32  (0 )2  463  15  00  I   Fax  +32  (0 )2  463  10  30
in fo@waerboom.com  I   www.waerboom.com

Ben je een bezige bij en 
wens je iets bij te verdienen:

Wij zijn op zoek naar flexijobbers en extra’s, 
zowel in de kuisploeg, 

de zaalmedewerkers als de keuken.  

Naar wie zijn wij opzoek:
Toffe vlotte mensen met de juiste werkethiek

Leeftijd speelt geen rol
Ervaring geen must, maar de juiste werkattitude wel

Je schrijft jezelf in voor de shift dat je past 
(met een gemiddelde van 

1 keer per week komen werken)

Wat is voor ons belangrijk?
Een glimlach en een goeiendag

Kennis van Nederlands en noties van Frans
Grintha en goesting!

De wil om de klant te verwennen
 

Graag mailtjes naar info@waerboom.com

AALST
Het levenloze lichaam van een 
76-jarige man uit Haaltert die 
in jul i verdween, werd enke-
le dagen later gevonden in de 
Dender. Aan de Tragel in Aalst 
hadden de hulpdiensten op  
za te rdagmorgen de zwar te 
Saab van de vermiste gevon-
den langs de kant van de weg, 
na as t  de  D e nde r.  M e te e n 

werd een zoekactie op poten 
gezet met twee Sonarboten.  
Aanvankelijk leverde dat onder-
zoek niets op, maar diezelfde 
zaterdagavond vonden enkele 
passanten het lichaam.  Alles 
wees in de richting van een wan-
hoopsdaad. Wie met vragen zit 
over zelfdoding, kan terecht bij de 
Zelfmoordlijn op het gratis num-
mer 1813.

AALST
Bij de politie van Aalst hebben 
de anderstal ige kinderen van 
Taalbubbels enkele workshops en 
demonstraties gekregen. Het is 
een manier om de kinderen ook 
tijdens de zomervakantie bezig te 
houden in het Nederlands. Van 
3 tot en met 14 augustus ging 
‘Taalbubbels’ door, het initiatief 
van de stad Aalst waarbij anders-
talige kinderen tijdens de zomer-
vakantie hun Nederlands kunnen 
bijspijkeren. Op die manier starten 
ze over enkele weken het school-
jaar zonder al te veel achterstand. 
“Corona maakt ‘Taalbubbels’ dit 
jaar dubbel nodig”, geeft sche-
pen van Onderwijs en Inburgering 
Kar im Van Overmeire (N-VA) 
aan. “In Aalst spreekt een groot 
deel van de leerlingen thuis geen 
Nederlands. In normale omstan-
digheden is de zomervakantie al 
een probleem: als je twee maan-
den lang bijna geen Nederlands 
spreekt, zakt het taalniveau. De 
moeilijke omstandigheden waar-
in de scholen wegens corona 
hebben moeten werken, komen 
daar d i t  jaar bovenop. Met 
‘Taalbubbels’ helpen we overigens 
niet alleen de kinderen die deel-
nemen. Minder taalachterstand 

is ook goed voor de meester 
of juf en voor de andere kinde-
ren in de klas.” Dit jaar schreven 
zich 135 leerlingen van 20 ver-
schillende nationaliteiten in. Zij 
krijgen een divers programma 
voorgeschoteld, uiteraard reke-
ning houdende met alle Covid-
maatregelen. Zo is er een work-
shop circustechnieken voor de 
oudste groep, gaan de jongere 
kinderen naar Villa Bottanica en 
zijn er allerhande sportactivitei-
ten. Dit alles wordt door 33 vrij-
willigers in goede banen geleid. 
“Taalbubbels is maar mogelijk met 
de hulp van deze vrijwilligers. Een 
dikke dankjewel is hier dus zeker 
op zijn plaats.” “Omdat we van 
de ouders ook een engagement 
verwachten, is ‘Taalbubbels’ doel-
bewust niet gratis”, legt schepen 
Van Overmeire verder uit. “Wie 
in Vlaanderen komt wonen, weet 
dat het gemeenschapsleven zich 
hier in het Nederlands afspeelt. 
Een goede taalkennis verhoogt 
de kansen in het onderwijs en op 
werk. Vlot Nederlands spreken is 
een essentiële voorwaarde voor 
integratie. ‘Taalbubbels’ is geen 
gratis kinderopvang, maar een 
hulpmiddel bij het integratiepro-
ces.”

Lichaam vermiste 
zeventiger gevonden 
in Dender

Kinderen brengen 
bezoek aan politie 
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AALST
Tien jaar geleden, in 2011, 
stelden Maria Hofman en Leo 
Coppens (van Computers 
Coppens-Hofman) hun tuin 
voor het eerst open voor een 
originele expo van beeldhouw-
werken en schilderijen. Ze 
noemen de jaarlijkse tentoon-

stelling Marie’s Beeldentuin 
en Open Kunsthuis. Het con-
cept is simpel maar bijzon-
der origineel: Marie nodigt 
kunstenaars uit om in de tuin, 
benedenverdieping en living 
hun kunstwerken tentoon te 
stellen. “Ik stelt niets tentoon 
dat ik zelf niet mooi vind,” zegt 
Maria. “Zelf ben ik geen cre-
atieve kunstenaar maar wel 
een echte kunstliefhebber. En 

ik geef graag een forum aan 
de kunstenaars wiens werk 
ik echt weet te waarderen. 
Eigenlijk breng ik de kunste-
naars en hun werk in con-
tact met een geïnteresseerd 
publiek”. Voor de jubileum edi-
tie selecteerde de Beeldentuin 
werk van 18 kunstenaars 

waaronder een aantal u i t 
de streek. Veel kunstenaars 
hebben al meerdere jaren 
tentoongesteld en zijn echte 
vrienden geworden. “Alles is 
ooit begonnen met een ten-
toonstelling van Herman Van 
Nazareth, een leerling van 
Floris Jespers, in de academie 
in Aalst,” zegt Marie. “We heb-
ben een paar werken van hem 
in onze tuin gezet en sinds-

dien staat zijn werk al 10 jaar 
op de uitnodiging voor onze 
Beeldentuin. Uiteraard is de 
publieke belangstelling voor 
onze jaarlijkse tentoonstelling 
in de loop de jaren gegroeid. 
Wij zijn altijd blij om aan de 
mensen te laten zien hoe de 
kunstwerken in tuin en leef-
ruimte een mooi geheel vor-
men”. Die tuin is een kunst-
werk op zichzelf. Een terras, 
een visvijver, een mooie fon-
tein, kunstig gesnoeide strui-
ken en getrimde graspartijen, 
… een idealer decor is haast 
niet mogelijk. Nog tot 31 okto-
ber kan je in de Leenlaan 18 
terecht op zaterdagen en 
zondagen, telkens van 12 
tot 19 uur. Het kan ook op 
andere momenten maar dan 
op afspraak (0475/55 72 73).   
De tentoongestelde arties-
ten zi jn: Kobe, André Van 
Schuylenbergh, Agnes Van 
Ransbeeck,  Adhemar De 
Wolf,  Sebastiaan Coppens, 
Si Bollé, Peggy Wauters, Rietje 
Geurts, Marie-Bénédicte, GIS 
de Backer, Max Junblut, Helen 
De Baerdemaeker,  Ca ius 
Spronken, Leon Vermunt, 
Ivonne Mostard, Ree Mertens, 
Kr is De Puydt en Sabin.  
(jvm)

AALST
Jan De Nul NV en EEG bou-
wen samen met het ontwerp-
team de nieuwe gevangenis 
van Antwerpen. Deze vernieu-
wing kadert in het master-
plan van de federale overheid 
waarbij detentie en internering 
in humane omstandigheden 
wordt voorzien. Het nieuwe 
arresthuis in Antwerpen zal 
na oplevering begin 2025 de 

huidige verouderde gevange-
nis in de Begijnenstraat vervan-
gen. Het nieuwe arresthuis zal 
plaats bieden aan 440 gedeti-
neerden  opgesplitst in 1 enti-
teit voor 330 mannen, 1 entiteit 
voor 66 vrouwen en 1 entiteit 
voor zorgbehoevenden inclu-
sief een psychiatrische afde-
l ing voor 44 personen.  De 
bouw van de gevangenis is 
een publiek-private samen-

werking, waarbij de overheid 
samenwerkt met privébedrijven 
om projecten te realiseren. Het 
consortium Hortus Conclusus 
staat dus in voor het ontwerp, 
de bouw, de financiering en 
het onderhoud van de nieuwe 
gevangenis. De bouw start in 
2022 en duurt tot begin 2025. 
Kristien De Vries, projectdirec-
teur bij Jan De Nul NV: “Het 
gaat om een grote instelling van 
zo’n 40.000 m², dus civieltech-
nisch is dit een mooi project. 
Ook de filosofie die achter dit 
project zit, namelijk het inzetten 
op samenwerking en een posi-
tieve teamgeest, koesteren we 
erg.” De bouw van deze nieuwe 
gevangenis kadert in het mas-
terplan detentie en internering 
in humane omstandigheden. 
Dat plan zet in op de renovatie, 
uitbreiding en nieuwbouw van 
de arresthuizen in België. Meer 
informatie over het volledige 
masterplan is hier te vinden.

Maria Hofman 
opent tiende beeldentuin

Aalsters bedrijf Jan De Nul 
bouwt gevangenis van Antwerpen 

AALST
Het circulatieplan en de gevolgen voor 
autobestuurders moeten mensen aan-
zetten tot nadenken. Een ander ver-
voersmiddel uitproberen bijvoorbeeld, 
om zich door het centrum te begeven. 
De stad Aalst geeft alvast het goede 
voorbeeld, en maakt opnieuw gebruik 
van de elektrische step.  Twee jaar 
geleden was de step ook al te zien in 
de Aalsterse binnenstad, maar door 
een overname van het bedrijf dat de 
steps aanleverde, verdween het ver-
voersmiddel opnieuw. Nu wordt de 
step opnieuw gelanceerd en met de 
invoer van het nieuwe circulatieplan is 
dat het uitgelezen moment. De deel-
steps worden verdeeld over de stad 

door Dott. Vanaf 24 augustus zijn er 
meteen 150 steps beschikbaar opge-
doken in Aalst, na een week werden 
dat er 300. De steps werken vol-
gens het systeem van ‘free floating’. 
Er zijn geen vaste ophaalplekken of 
terugbrengplekken, maar om de orde 
en veiligheid te bewaren zijn er toch 
enkele spelregels. Je vindt ze in het 
gebied binnen de R41 tot en met sta-
tion Erembodegem en ook aan beide 
ziekenhuizen en de hogescholen in 
Aalst. Neem zeker een kijkje op het 
kaartje in de app. De locaties vallen zo 
veel mogelijk samen met de locaties 
voor deelfietsen in Aalst. Deelsteps en 
deelfietsen zijn namelijk een aanvulling 
op elkaar en geen vervanging. Om op 
een step te kunnen rijden ben je ten 
minste 18 jaar oud. De maximumsnel-
heid is 25km/u. In de app van Dott vind 
je allerlei tips om zo veilig mogelijk de 
step te gebruiken en achter te laten. 
Wie een step gebruikt, wordt aanzien 
als een fietser van zodra hij of zij snel-
ler dan ‘stapvoets’ rijdt. In dat geval 
dien je dezelfde verkeersregels te vol-
gen die voor fietsers gelden en op het 
fietspad te rijden, of wanneer er geen 
fietspad is, op de rijbaan. Ook moet 
je de wegsignalisatie voor fietsers vol-
gen. Wie stapvoets met een elektrische 
step rijdt, geldt als voetganger en moet 
zich ook zo gedragen. Dat betekent dat 
je het voetpad moet gebruiken, moet 
oversteken aan een zebrapad, …

Steps duiken op 
in Aalsterse 
stadscentrum
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U WORDT VRIENDELIJK UITGENODIGD van 04 september tot en met 31 oktober 2021
open op zaterdag en zondag van 12 tot 19 uur of op afspraak 0475 53 72 73

WIJ ZORGEN SAMEN VOOR EEN VEILIGE, GEZONDE EN AANGENAME SFEER

TENTOONSTELLING MARIE’s Beeldentuin

U WORDT VRIENDELIJK UITGENODIGD OP DE RECEPTIE VAN 7 SEPTEMBER 2019 
VANAF 16U00 MET TOESPRAAK VAN DE HEER BURGEMEESTER CHRISTOPH D’HAESE

De tentoonstelling loopt VAN 7 SEPTEMBER T.E.M 27 OKTOBER
GEOPEND ALLE ZATERDAGEN EN ZONDAGEN VAN 12U TOT 19U OF NA AFSPRAAK

87

O P E N  K U N S T H U I S

MARIA HOFMAN
LEENLAAN 18, 9300 AALST

0475 53 72 73
MARIE@BEELDENTUIN.EU

WWW.BEELDENTUIN.EU

Adhemar de wolf
helen de baerdemaeker
isabelle nizet
Kobe
krist depuydt 
leon vermunt 
marieke van gulik 
Sabin

T entoonstel l ing Marie ’ s  Beeldentu in

MARIA HOFMAN
LEENLAAN 18, 9300 AALST

0475 53 72 73
MARIE@BEELDENTUIN.EU

WWW.BEELDENTUIN.EU

adhemar de wolf - gis  - RIETJE GEURTS  - Agnes van Ransbeeck - KOBE - andre van schuylenbergh -marie-bénédicte - si bollé  - peggy wauters - sabin 
sebastiaan coppens - helen de baerdemaeker - max jungblut - LEON VERMUNT - krist depuydt - ree meertens -- Caius spronken - ivonne mostard

MARIA HOFMAN   LEENLAAN 18, 9300 AALST   0475 53 72 73   MARIE@BEELDENTUIN.EU   WWW.BEELDENTUIN.EU
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 herman van nazareth
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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
Aygo    5D 1000   benzine 2018
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 1300 benzine 2016
Auris      5D           1300 benzine 2018       
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

 • Eigen plaatsingsteam • Projecten van A tot Z • 10 jaar garantie •

GROTE KUNSTGRASDAGENGROTE KUNSTGRASDAGEN

10 SEPTEMBER van 12u tot 20u / 11 SEPTEMBER van 9u tot 17u

ASSE - Z.5 MOLLEN 49A

*v
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OPENDEURDAGACTIE ➜
10% korting op het kunstgras 
+ een GRATIS borstelmachine*

HAMME GOOIK GRIMBERGEN MERCHTEM

VRAAG NU UW OFFERTE  ☞ WWW.FORGRASS-KUNSTGRAS.BE / 02 786 39 09

AALST
I n  het  vacc inat iecent rum 
Denderdal in Erembodegem 
kregen mensen die nog niet 
gevaccineerd zijn eind juli de 
kans om zich te laten inenten 
met Johnson & Johnson. De 
opkomst was groot tijdens die 

open vaccinatiedag. “Het zijn 
vooral de twijfelaars die zich 
vandaag komen aanmelden”, 
zegt centrumverantwoordelij-
ke Maarten Van Vaerenbergh. 
Aan Denderdal werden er extra 
tenten opgezet voor de open 
vaccinatiedag. Want naast de 
reguliere afspraken konden 
mensen zich spontaan aan-
melden voor een Johnson & 

Johnson vaccin. Mensen die tot 
nu toe hun vaccinatiebrief links 
hadden laten liggen, kregen zo 
een kans om toch nog een vac-
cin te halen. “Ik heb gewacht 
tot ik met Johnson & Johnson 
ingeënt kon worden. Daar heb 
ik het meeste vertrouwen in”, 

zegt Peter Linthout. “Het is 
handig dat ik er op deze manier 
kan omkomen.” Het aantal vol-
wassenen dat al een eerste prik 
heeft gekregen, schommelde 
t i jdens de zomermaanden 
in Aalst, Haaltert, Erpe-Mere, 
Lede en Denderleeuw rond 
de 90 procent. Door de open 
vaccinatiedag kon die laatste 
10 procent worden ingevuld. 

“We zien een mix van leeftij-
den, mannen en vrouwen. Het 
zijn vooral de twijfelaars die 
eerst een beetje hebben afge-
wacht. Even gekeken naar het 
algemene verloop om er uit-
eindelijk toch voor te gaan, wat 
natuurlijk een goeie keuze is”, 
zegt Van Vaerenbergh. “Ik heb 
al corona gehad en heb dus 
al de antistoffen. Daarom zag 
ik niet meteen het nut in van 
een vaccin”, zegt Eva D’hoe. 
“Ik had liever nog wat gewacht, 
maar ben toch gekomen, voor-
al om mijn moeder gerust te 
stellen.” “Het is een beetje uit 
noodzaak dat ik hier ben”, zegt 
Lieve De Pauw, die niet meteen 
is ingegaan op haar vaccina-
tie-uitnodiging. “We kunnen er 
niet aan onderuit. Ik doe het 
vooral voor de medemens, en 
om toch al niet tegen gehou-
den te worden op een terras 
in Frankrijk bijvoorbeeld. Het is 
tegen mijn zin, maar het is een 
must.”  Na twee uur waren er 
bovenop de honderd geplande 
J&J-afspraken al meer dan 60 
aanmeldingen voor de open 
vaccinatiedag.

Open vaccinatiedag 
overtuigt twijfelaars en uitstellers
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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

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 .

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

M A R T I N I Q U E
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PIETER JUNIUS
Grond- en afbraakwerken
Terrassen, opritten en parkings
Containerdienst • Afsluitingen
Plaatsen van tuinhuizen
Vellen en rooien van bomen
Teelaarde, compost en boomschors

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

INDI BEULLENS 
DIERENARTS AAN HUIS

VACCINATIES, 
ALGEMENE CONTROLE, 
GEZONDHEIDSPROBLEMEN, 
VOEDING EN MEDICATIE

Paard, hond en kat

indibeullens@icloud.com
Tel 0476/701.443

GEEN 
VERPLAATSINGSKOSTEN 

IN GROOT AALST

Steenweg op Dendermonde 110, 9308 Hofstade

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

 ENKEL OP AFSPRAAK

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

Simoniseren - Polieren
Dieptereiniging

www.starwash.be

 

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

                                                           Gratis offerte 

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

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

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

GRATIS 
OFFERTE

Mira De Bruyn
Commercieel afgevaardigde

0494/08.76.72
mira@goeiedag.be

Plaats hier uw publiciteit voor €38

Mira De Bruyn
Commercieel afgevaardigde

0494/08.76.72
mira@goeiedag.be

Plaats hier uw publiciteit voor €38

AALST
Aan een frituur in het centrum 
van Aalst is een discussie 
tussen enkele meisjes deze 
zomer uit de hand gelopen. 
De meisjes gingen met elkaar 
op de vuist, twee van heb 
werden naar het ziekenhuis 
gebracht. “Ze sleurden elkaar 
over de bloembakken en 
enkele tafels”, zegt de frituur-
uitbater, die zelf ook verwon-
dingen opliep. De vechtpartij 
vond vrijdagavond plaats, rond 
half twaalf. Diëgo Trivier, uit-
bater van ‘t Frituurke, zag hoe 
een discussie tussen de meis-
jes escaleerde. “Twee meisjes 
die op ons terras aan het eten 
waren kregen bezoek van drie 
andere meisjes. Ze begon-
nen rustig te praten, nadien 
vielen er woorden en enkele 
minuten later haalde één van 
de meisjes uit. Ze sleurden 
elkaar door de bloembakken 
en over de tafels. Ik moest 

tussenbeide komen om de 
meisjes uit elkaar te halen en 
de rust te laten weerkeren”, 
zegt hi j. De twee meisjes 
moesten naar het ziekenhuis 
gebracht worden. Het terras 

van ‘t Frituurke kwam er niet 
ongeschonden van af. Net als 
Diëgo zelf. “Na een bezoek-
je aan de spoed blijkt dat ik 
er enkele kneuzingen aan de 
bilspier en de onderrug heb 

aan over gehouden. Ook het 
meubilair op mijn terras raakte 
beschadigd. Er lagen zelfs nog 
haarplukken en afgebroken 
nagels.” Diëgo hoopt dat de 
rust terugkeert. “We mogen 

zulke tafere len niet laten 
gebeuren in onze zaak en in 
de stad. Voor de rest hoop ik 
dat de meisjes die in de klap-
pen moesten delen, het goed  
stellen.”

AALST
I n  d e  K w a l e s t r a a t  i n 
Nieuwerkerken hebben fami-
lie en vrienden van Johanna 
en Axelle een herdenkings-
moment gehouden. Precies 6 
jaar geleden kwam de mama 
met haar dochter om bij een 
verkeersongeval. Johanna en 
Axelle waren onderweg naar 
een familiefeest toen ze op 
23 augustus 2015 om 11.55 
uur in Nieuwkerken door een 
dronken en gedrogeerde 
bestuurder van het voetpad 
werden gegrepen. Exact zes 
jaar na de feiten, kwam een 
groot deel van de familie van 
de slachtof fers weer bijeen 
op de plaats van het onge-
val. “Vermijd nieuwe slachtof-
fers”, is hun boodschap “Rij 
verantwoord.” “Vorig jaar zijn 
we niet kunnen samenkomen 
door corona, maar toen zijn 
duizenden zeepbelletjes neer-
gedwarreld over al diegenen 
die speciaal aan hen hebben 
gedacht”, zei Isolde Geerinck 
in haar speech. Zij is de zus 
van Johanna’s mama en ziet 
het leed nog elke dag. “Dit jaar 

kunnen we weer samenkomen 
op de plaats waar Johanna 
en Axelle op een dramati-
sche wijze door een onbezon-
nen, jonge automobilist onder 
invloed van drank en drugs en 
met overdreven snelheid van 

het voetpad zi jn gereden”, 
aldus Isolde. “Zo zijn ze uit het 
leven van hun ouders, groot-
ouders, overgrootouders en 
vrienden gerukt. Intussen ont-
liep die man zijn verantwoor-
delijkheid door zijn weg te ver-
volgen zonder om te zien naar 
de slachtoffers.” Cedric C., de 
dronken bestuurder uit Haaltert 

die Johanna en Axelle dood-
reed, werd eerder onder voor-
waarden vrijgesproken door 
de strafuitvoeringsrechtbank 
in Antwerpen. Hij had eigenlijk 
zeven jaar celstraf gekregen, 
maar kwam na anderhalf jaar 

vrij.  “Waarom geven ze zeven 
jaar cel als hij er maar een frac-
tie van moet uitzitten?”, zegt 
Isolde. “Als bestuurder heeft 
hij op één moment het leven 
van onze famil ie verwoest. 
We willen mensen een bood-
schap geven: rij verantwoord. 
Die woorden staan ook op het 
monument.”

Meisjes gaan op de vuist aan frituur

Familie herdenkt overleden 
Johanna en Axelle

Volg ons via

www.goeiedag.be

DAGELIJKS UPDATE 
VAN DE LAATSTE 
CORONACIJFERS SAMEN

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

0494/08.76.72

LEUCKX SANITAIR bvbaLEUCKX SANITAIR bvba
LEUCKX SANITAIR bvba

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

www.leuckxsanitair.be

SANITAIRE INSTALLATIES
POMPSYSTEMEN
WATERONTHARDERS

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.

TE HUUR: ROOSDAAL

€ 850

Kaaitvaartstraat 97 - 3-gevelwo-
ning met tuin en garage Inkomhal 
met wc, woonkamer, eetkamer en 
keuken. Nachthal met wc, badka-
mer en 3 slaapkamers. Kelder aan-
wezig. EPC= 757

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

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

LIEDEKERKE

€ 149.000

Meersstraat 19a - 2-gevel woning 
met terras, dichtbij het centrum en 
op wandelafstand van het station. 
Woonkamer, eetkamer, keuken, bad-
kamer en 2 slaapkamers. In te richten 
zolder.Wg, Gvv, Gdv, Gvr, Gmo

NIE
UW

AFFLIGEM

VERKOCHT

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

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 !!

LIEDEKERKE

RESIDENTIE INTERI

Stationsstraat 252 – 6 energiezuinige appartementen met zeer ruime terrassen. 
Appartementen met 1 en 2 slaapkamers, elk met een lichtrijke leefruimte annex 
zeer grote buitenruimte, waar u ongestoord geniet van mooi vergezicht. Topligging 
tussen het centrum en het station van Liedekerke. Op het gelijkvloers bevindt zich 
naast 7 inpandige autostaanplaatsen en 1 garagebox voor 2 wagens, tevens een 
kantoor of handelsruimte. Het gebouw wordt opgetrokken in een hedendaagse ar-
chitectuur en zal voldoen aan een E-peil van 30 (Bijna Energie Neutraal). Start der 
werken voorzien in oktober 2021, oplevering eind 2022.

PAND IN
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Appartement aantal kamers Opp. Prijs

Appartement 1 : 1.1 2 slpks 80,30 m2 € 249.900

Appartement 2 : 1.2 1 slpk 65,60 m2 € 214.900

Appartement 3 : 1.3 2 slpks 74,70 m2 € 239.900

Appartement 4 : 2.1 2 slpks 80,30 m2 € 254.900

Appartement 5 : 2.2 1 slpk 65,60 m2 € 224.900

Appartement 6 : 2.3 2 slpks 74,70 m2 € 244.900

Kantoor 1 : K1  53,30 m2 € 69.900

Inpandige parking   € 20.000

Garagebox 2 wagens   € 45.000

AALST
Goed nieuws van Bowling The 
New Cat. Er is een oplossing 
gevonden, waardoor het café kan 
blijven bestaan. De uitbaters van 
het café hebben een privé-inves-
teerder gevonden om het pand te 
kunnen overkopen. Eerder kwam 
er een bod op de zaak, waardoor 
het voortbestaan onzeker leek. 
“We wilden onze zaak redden”, 
zei cafébazin Elsie De Schrijver 
vastberaden. Dat is haar ook 
gelukt. Op Facebook werd een 
groep opgericht na het nieuws 
van de mogelijke overname. “Wij 
willen dat De Kat blijft!”, heette 
die. “De Kat is een van de meest 
gekende cafés in Aalst en omstre-
ken”, waas een van de honder-
den getuigenissen op de pagina. 

“Het is veel meer dan enkel een 
carnavalscafé, het is voor veel 
mensen onder ons een tweede 
thuis geworden  Bowlingen, en 
niet tegen mijn verlies kunnen. En 
alle kindjes die elk jaar bij de Sint 
op de schoot mogen. Ik denk dat 
iedereen hier wel een mooie herin-
nering heeft. En alleen al daarom 
mag De Kat niet verdwijnen!”Eind 
goed, al goed. De Kat blijft voort-
bestaan. Al sinds 2005 staat Elsie 
met haar man aan het roer van de 
zaak. Het gebouw kopen deden 
ze nooit, daardoor kon een ande-
re investeerder ei zo na de zaak 
overkopen. Maar met de steun 
van het volk en van die private 
investeerder, kan Elsie dus toch 
achter de toog van The New Cat 
blijven staan.

Bowling The New Cat
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Recent werd de computerwe-
reld wakker met het nieuws dat 
een hevige brand de infrastruc-
tuur van het bedrijf OVH totaal had 
verwoest. In de gebouwen van 
OVH was een groot datacentrum 
gevestigd met gegevens en infor-
matie van honderden bedrijven. 
Ook alle data, cruciale bedrijfs-
gegevens en  beheer programma 
van Goeiedag waren er opgesla-

gen. Plots was al deze data vol-
ledig verloren. Dit bracht de con-
tinuïteit van Goeiedag ernstig in 
het gevaar. In onze zoektocht naar 
een snelle oplossing zijn we terecht 
gekomen bij JAK Solutions. Op 
exact één week tijd werd er een 
volledig nieuw programma geschre-
ven naar onze specifieke behoef-
ten. Ook de verloren gegevens 
konden grotendeels teruggevon-
den worden en de data werd veilig 

opgeslagen in een extra bevei-
ligd datacenter. Ondertussen 
werd het basispakket van 

Goeiedag door JAK Solutions  
verder uitgebreid met een 
k lanten en leveranc ie r 
beheer en een geautomati-
seerde boekhouding. "Het 
is een plezier om op korte 
tijd oplossingen aan te bie-

den en maatwerk te produ-
ceren aldus Jak Solutions." 
JAK Solutions is een bedrijf 
dat beheerprogramma's 

op maat maakt. In zekere zin kan 
voor elk type bedrijf een beheerop-
lossing worden ontwikkeld die tijd 

bespaart en de efficiëntie verhoogt. 
JAK Solutions heeft een basispro-
gramma dat al heel compleet is, 
maar kan aangepast worden naar 
de specif ieke toepassingen en 
behoeften van elk beroep.

Alles kan, het is maatwerk! 
Aarzel niet om hun site te bezoeken: 
www.jak.solutions

Wij kunnen JAK SOLUTIONS alvast 
aanbevelen.

Ives De Bondt - 
verantwoordelijke uitgever Goeiedag

JAK Solutions: wanneer de nood het hoogst is...

Business Software Creators

Wij ontwikkelen uw bedrijfsbeheer software 
op maat. Heeft u een bijzonder beroep? 
Samen analyseren we uw behoeften en 
ontwikkelen in samenspraak uw applicatie. 

Begin met “helloJAK” een voordelige “starter” 
database en pas deze aan uw specificaties 
aan. 

Er zijn al heel wat standaard modules: 
Offertes – Orders – Facturatie – Producten – 
Stockbeheer – Leverancier Orders – 
Project Management – Gebruiksbeheer etc.

Bezoek onze website voor meer informatie

www.hello.jak.solutions

www.jak.solutions  info@jak.solutions  0476/44 18 37
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Project Management – Gebruiksbeheer etc.

Bezoek onze website voor meer informatie
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www.jak.solutions  info@jak.solutions  0476/44 18 37
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1-sep. wo Aspergesoep Macaroni met hesp en kaasaus

2-sep. do Ajuinsoep Witte pens met appelmoes en aardappelen

3-sep. vr Kippesoep Visbrochette met provençaalse saus en puree

4-sep. za Tomatensoep Gevogelteburger met spinazie en aardappelen

5-sep. zo Cressonsoep Kalkoenfilet met broccolimix, 

   ajuinsausje en aardappelen

6-sep. ma Champignonsoep Goulash met broccolipuree

7-sep. di Preisoep Kalkoenschnitzel met bloemkolen en aardappelen

8-sep. wo Bloemkolensoep Hespenrolletjes met witloof, kaassaus en puree

9-sep. do Groentesoep Hamburger met sperzieboontjes en aardappelen

10-sep. vr Courgettesoep Hokifilet met knolselderpuree en hollandaisesausje

11-sep. za Seldersoep Braadworst met andijvie en aardappelen

12-sep. zo Kervelsoep Varkensgebraad met mosterdsausje, 

   courgetten, aardappelen

13-sep. ma Broccolisoep Balletjes in tomatensaus met wortelpuree

14-sep. di Wortelsoep Kippenbil met appelmoes en aardappelen

15-sep. wo Kippesoep Tong in Madeirasaus en aardappelen

16-sep. do Tomatensoep Ardeense burger met prei in roomsausje, aardappelen

17-sep. vr Preisoep Wijtingfilet, kreeftensausje, spinaziepuree

18-sep. za Groentesoep Balletje met krieken en aardappelen

19-sep. zo Witloofsoep Steak, champignonsaus, worteltjes, aardappelen

20-sep. ma Champignonsoep Stoofvlees met gemengde groentepuree

21-sep. di Tomatensoep Cordon bleu met bloemkolen en aardappelen

22-sep. wo Broccolisoep Boomstammetje met knolselder en aardappelen

23-sep. do Aspergesoep Spaghetti met bolognaisesaus

24-sep. vr Pompoensoep Visplankje met groentensausje en puree

25-sep. za Seldersoep Vleesbrood met perziken en aardappelen

26-sep. zo Erwtensoep Kippavé met schorseneren, 

   zachte pepersaus en aardappelen

27-sep. ma Kervelsoep Vol-au-vent, preistamppot

28-sep. di Waterkerssoep Varkensgebraad met wortelen en erwten, aardappelen

29-sep. wo Tomatensoep Kippenbil met appelmoes en aardappelen

30-sep. do Preisoep Italiaanse schotel

1-sep. wo Aspergesoep Hutsepot met spiering

2-sep. do Ajuinsoep Gemarineerd gebraad met bloemkolen 

   en aardappelen

3-sep. vr Kippesoep Scampi’s diabolique met knolselderpuree

4-sep. za Tomatensoep Piepkuiken met rabarbermoes en aardappelen

5-sep. zo Cressonsoep Varkenshaasje, ajuinsausje, 

   peer met veenbessen, aardappelen

6-sep. ma Champignonsoep Wienerschnitzel met ratatouillegroenten, aardappelen

7-sep. di Preisoep Beenshesp met mosterdsausje, 

   groene kool en spekjes, aardappelen

8-sep. wo Bloemkolensoep Ossentong in Madeirasaus, puree

9-sep. do Groentesoep Ardeens gebraad, wortelmix, aardappelen

10-sep. vr Courgettesoep Tongrolletjes, knolselderpuree, hollandaisesausje

11-sep. za Seldersoep Konijnenbil met pruimen, aardappelen

12-sep. zo Kervelsoep Steak met mosterdsausje, sperzieboontjes, 

   aardappelen

13-sep. ma Broccolisoep Gentse waterzooi

14-sep. di Wortelsoep Brochette van varkenshaasje, stroganoffsausje, 

   spruitjes, aardappelen

15-sep. wo Kippesoep Stoofvlees bourginon, met appelmoes en aardappelen

16-sep. do Tomatensoep Kalkoenrollade, jonge worteltjes en erwten, 

   aardappelen

17-sep. vr Preisoep Gemarineerd zalmfilet, kreeftensausje, spinaziepuree

18-sep. za Groentesoep Kipfilet, blackwellsaus, wokgroentjes, aardappelen

19-sep. zo Witloofsoep Parelhoensuprême, champignonsaus, 

   appel en veenbessen, aardappelen

20-sep. ma Champignonsoep Kipsuprême, bladspinazie, aardappelen

21-sep. di Tomatensoep Rundsbrochette, met erwtjes, aardappelen

22-sep. wo Broccolisoep Hespenrolletjes met asperges, puree

23-sep. do Aspergesoep Varkenswangetjes, wortelmix, aardappelen

24-sep. vr Pompoensoep Kabeljauwhaasje, groentensausje, puree

25-sep. za Seldersoep Stoofpotje van konijn, aardappelen

26-sep. zo Erwtensoep Coq au vin, gebakken aardappelen

27-sep. ma Kervelsoep Kippenreepjes, zoetzure saus, rijst met groentjes

28-sep. di Waterkerssoep Kalkoenrollade, witte kool en spekjes, aardappelen

29-sep. wo Tomatensoep Orloffsgebraad met knolselderpuree

30-sep. do Preisoep Kalkoenfilet, snijboontjes en aardappelen

DAGMENU - September

Soep
Hoofdschotel

Dessert 

€7,50 GASTROMENU - September

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.



20

EERSTE THUISWEDSTRIJD:

zondag 12 september om 15u00

Eendracht Aalst 
– 

Spouwen-Mopertingen

CLUBRESTAURANT
Wedstrijddiner verzorgd door 

Food, Tastes & more en Traiteur Jurgen

Kick-off amuses 
Gazpacho Andaluz “Mar Portuguesa”

•
Mooie meid / zomerse groentjes / 

tatjespap / bisque van 
Noordzeegarnalen

•
Pina Colada

•
Koffie/Thee

€ 65 (incl. wedstrijdticket)

Reserveren kan tot woensdag 8 september via de 
website of restaurant@eendracht-aalst.be.

AALST
Na de allesverwoestende over-
stromingen in het Zuiden van 
ons land doken er in Aalst soli-
dariteitsacties op voor de men-
sen die getroffen. Het buurthuis 
van de Watertorenwijk diende 
als opslagplaats en stond volle-
dig vol met goederen die naar het 
Oosten van ons land vertrekken. 
“De solidariteit hier is ongelofe-
lijk”, zegt initiatiefnemer Bart De 
Spiegeleer. Het buurtcentrum aan 
de Watertorenwijk werd omge-
toverd tot een opslagplaats van 
goederen. Aan de lopende band 
wordt er materiaal geleverd en 
ingezameld dat de mensen in de 
streek rond Luik moet helpen. 
“We zijn hier dagelijks aan de slag 
met meer dan tien vrijwilligers, 
om al het materiaal te verzame-
len en in te zamelen. Sinds vorige 
week zaterdag is de molen hier op 
gang gekomen. In korte tijd stond 
heel het buurthuis vol kledij, eten, 
speelgoed, hygiëneproducten en 
andere middelen die van pas kun-
nen komen”, zegt De Spiegeleer. 
Het Rode Kruis riep wel op om 
nog even te wachten met de 

bedeling van de goederen, maar 
ondertussen gingen de inzamelac-
ties verder. Meer dan twintig hore-
cazaken in Aalst en omstreken 
deden ook dienst als inzamelpunt. 
De goederen die worden verza-
meld in bijvoorbeeld De Steeg, 
’t Frietuurke en café Strokens en 
gaan dan allemaal naar het buurt-
huis. “Het eerste deel van onze 
stock vertrok al na enkele dagen, 
meer bepaald naar Theux, in 
de buurt van Verviers. We heb-
ben ook al contact met de lokale 
besturen van de buurgemeenten. 
Samen met Herzele hebben we 
meer dan 150 broden geleverd in 
het gebied. We helpen elkaar om 
zo vlot mogelijk Luik te bereiken.” 
De mensen in nood konden nog 
wekenlang alle hulp goed gebrui-
ken. En om al het ingezamelde 
materiaal naar daar te sturen, 
waren ook nog heel wat volle aan-
hangwagens nodig. “We houden 
het hier een hele zomer lang vol. 
Onze vrijwilligers werken enorm 
hard. De nood is nu vooral eten en 
drinken, zaken die niet bedorven 
raken. Kleding en beddengoed 
hebben we al voldoende.”

AALST
De dienst Orthopedie van het 
A.S.Z. maakt sinds kort gebruik 
van  e e n  g l oe dn i euwe app, 
MyMobility. Deze gebruiksvrien-
delijke app werd ontwikkeld door 
Zimmer Biomet, patiënten kun-
nen deze gratis downloaden in de 
App Store (Apple) of Google Play 

Store (Android). Het is een digitaal 
platform dat ondersteuning biedt 
voor patiënten die prothesechirur-
gie aan de heup of knie dienen te 
ondergaan. Via de app ontvangt 
de patiënt op maat gemaakte mel-
dingen, voorlichting en instructie-

video’s. De arts kan via een dash-
board op afstand de vorderingen 
en het activiteitenniveau van de 
patiënt inzien en, indien nodig, bij-
sturen tijdens de controle raadple-
ging. Het gebruik van de app zorgt 
voor een goede voorbereiding 
naar aanleiding van de geplande 
orthopedische ingreep en fungeert 
als digitaal hulpmiddel geduren-
de de revalidatie. “Met deze app 
is het mogelijk om als arts op een 
afstand de patiënt nauw op te 
volgen, zowel voor als na de ope-
ratie. De patiënt kan de resulta-
ten opvolgen en bekijken hoe zijn 
revalidatie vordert. Dit zorgt ervoor 
dat we een hoog kwalitatieve 
zorg en persoonlijke aanpak kun-
nen aanbieden” vertelt dr. Martijn 
Raaijmaakers, orthopedist A.S.Z. 
Dankzij MyMobility kan de orthope-
dist gegevens verzamelen en moni-
toren m.b.t. de voorbereiding op 
de ingreep en het verloop van de 
patiënt zijn/haar herstel. Bovendien 
krijgt de behandelend arts inzicht in 
de ontwikkeling van het dagelijkse 
activiteitenniveau van de patiënt. 
De app vervangt geen bezoek aan 
de kinesist maar dient als hulpmid-
del voor een vlot herstel.

Gebruiksvriendelijke app 
voor heup of knieprothese

Aalstenaars tonen zich 
solidair met slachtoffers
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Ninoofsesteenweg 44  I  1760 Roosdaal
T. 054.34.32.02  I  E. info@droommatrassen.be
www.droommatrassen.com

Maximum comfort voor een optimale nachtrust

Droom….matrassen biedt U een ruim assortiment in boxsprings, 
matrassen, lattenbodems, spiraalbodems, bedkaders, ...

Alsook in bedtextiel, dekbedden en donsdekens!

Snelle levering en bijhorende service zijn onze troeven! 
Iedere zondag open van 13u00 tot 18u00

BON
GOED VOOR 
2 HOOFDKUSSENS 
(waarde 65€ per stuk)
                         
Bij een aankoop 
vanaf € 995

AALST
Het Keizer Kamielbier heeft op de World 
Beer Awards 2021 een bronzen medaille 
behaald. Dat is een mooie beloning voor 
Steven De Mol, die amper 10 maanden 
geleden zijn bier op de markt bracht. 
Steven De Mol uit Hofstade wilde 
iets doen om carnavalskeizer Kamiel 
Sergant te eren. In december kwam 
hij met een nieuw biertje op de markt. 
Keizer Kamiel. Het verfrissend blonde 
bier van 6,5% werd enorm goed ont-
haald bij de Aalstenaars. Brouwer 
Steven trok er dan mee naar de 
European Beer Awards. Daar haalde hij 
in zijn opstartjaar meteen een gouden 
medaille. Nu mag Keizer Kamiel nog 
een medaille aan het palmares toevoe-
gen. Op de World Beer Awards werd 
het Aalsters streekproduct derde in de 
categorie ‘Belgian Style Blond’. “Keizer 
Kamiel is een verfrissend blond bier van 
hoge gisting met een uitgebalanceerde 
smaak en een fruitig, hoppig aroma. 
Enkele professionele brouwers hebben 
het bier geproefd én goedgekeurd”, zegt 
Steven, die twee jaar geleden in zijn 
garage begon met enkele proefbrouw-
sels. “In het najaar brengen wij onze 
Keizer Kamiel Quadrupel uit, een bruin 
bier van 10%. Momenteel zijn wij dage-
lijks bezig met de zoektocht naar een 
geschikt pand in Aalst om een stads-
brouwerij op te richten”, aldus Steven De 
Mol over zijn grote droom.

AALST
Langs de Dender op het k ru is-
punt van de de Pierre Corneliskaai, 
E e n d r a c h t s t r a a t  e n  d e  V i c to r 
Bocquéstraat is een rotonde aangelegd. 
Er zijn ook aparte fietspaden voorzien.  
De aanleg van de nieuwe rotonde kadert 
in de vernieuwing van de bovenliggende 
Ledebaan en de rotonde het Neuzeken. 
Er is een bypass aangelegd waardoor 
het verkeer vlotter doorstroomt. Het ver-
keer komend van de Boudewijnlaan kan 
via de nieuwe bypass namelijk naar het 
Wijngaardveld rijden zonder hinder te 
veroorzaken bij het verkeer op de R41 
van Mijlbeek richting Boudewijnlaan. De 
rotonde werd afgewerkt in juni en is deel 
van de  algemene opwaardering van 
bedrijventerrein DenderNoord. 

World Beer 
Awards 2021

Rotonde open

AALST
De tuin van het stadhuis is 
ondergedompeld tot de tuin 
van de eeuwige liefde, want in 
Aalst kunnen koppels voort-
aan trouwen in openlucht. Bjorn 
en Eline stapten er als eersten 
in het huwelijksbootje. “In totaal 
spraken vier bruidsparen hun ja-
woord uit onder het symbolische 
en toeziende oog van de Ginkgo 
Biloba, een boom die symbool 
staat voor hoop, liefde, kracht 
en een lang leven”, aldus sche-
pen van Huwelijken Caroline De 
Meerleer (N-VA). Bjorn en Eline 
mochten deze zomer de spits 
afbijten in de tuin van de eeuwige 
liefde achter het stadhuis.

Bjorn en Eline stappen als eersten 
in openlucht in huwelijksbootje
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AALST
Wie nog een laatste plons wil 
wagen in het Stedelijk Zwembad 
van Aalst, zal snel moeten zijn. Op 
26 september sluit het Stedelijk 
Zwembad namelijk haar deuren 
ter voorbereiding op de grote ope-
ning van Aquatopia (fase 1) en de 
start van fase 2.  Zwemmers kun-
nen nog tot zondag 26 septem-
ber komen zwemmen in het oude 
bad. Nadien sluit het Stedelijk 
Zwembad haar deuren en gaat 
fase 2 van het project van start. 
Het oude bad wordt na sluiting 
leeggepompt, afgebroken en een 
gloednieuw kinderparadijs met 
glijbanen en funbaden komt in de 
plaats. Op 4 oktober opent fase 1 
van het nieuwe zwembadcomplex 
Aquatopia. Hier werd een replica 
van het oude 50-meterbad (voort-

aan het Raymond-bad genoemd) 
en een 25-35 meter-bad (het 
I lse-bad) gebouwd.  Matthias 
De Ridder (N-VA), schepen van 
Sport: “De officiële opening van 
Aquatopia vindt plaats op zater-
dag 2 oktober, clubs en scholen 
zijn vanaf 4 oktober welkom en 
het grote publiek ontvangen we 
graag vanaf 29 oktober. We voor-
zien bewust enkele weken tijd tus-
sen het verwelkomen van de clubs 
en scholen en het grote publiek 
zodat we alle technieken grondig 
kunnen testen en deze gebruiks-
klaar kunnen maken vooraleer we 
de recreatieve zwemmer ontvan-
gen.” Tijdens de opendeurdagen 
op zaterdag 23 en zondag 24 
oktober is iedereen welkom om 
Aquatopia een bezoek te brengen 
en het complex te ontdekken.

AALST
In de Langestraat in Aalst is in 
augustus een cannabisplantage 
ontdekt met achthonderd plant-
jes. Het parket kwam ter plaatse, 
de plantage werd meteen vernie-
tigd. De plantage werd ontdekt 
door een oplettende politieman 
die water uit de woning naar 

buiten had zien lopen. Het par-
ket en een deskundige kwamen 
meteen ter plaatse. De planten 
werden zondagavond en maan-
dag vernietigd. Het pand zou 
nog niet zo lang geleden ver-
kocht zijn aan Bulgaarse eige-
naars. Van hen is voorlopig nog  
geen spoor. 

Stedelijk Zwembad Aalst 
sluit op 26 september 
haar deuren

Cannabisplantage

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. 

GEZOCHT: Tinnen voorwer-
pen, schouwkokken, glazen 
stolpen, staande klokken, 
oude munten,  beelden, 
juwelen, reclameborden, enz 
- 0478/96 10 39

Ternat - Mooie kerselar-
en T V-kas t (H 1,4 5mxD 

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

Helderziende Esmiranda - 
Pendelen, kaartleggen met 
Lenormand, fotoreading, 
huisreiniging, luisterend oor, 
witte magie, ook geef ik een 
geluksbrenger - Meer dan 
20 j ervaring - sessie ook 
mogelijk via Messenger of 
WhatsApp, Nl/Fr - 0475/29 
99 77 - www.esmiranda.be 

TE KOOP

VARIA

In Denderleeuw aan sta-
t ion au tos t aanp laa t s , 
binnenkort met camera-
bewaking.In Ninove, M. 
Tiburcestraat autostaan-
plaats. Tel tussen 18 en 20 
u : 0475 350 898

 
Sp anje over win ter aar 
appartement te huur met 
adembenemend uitzicht 
o p  z e e  C a l p e .  V o o r 
inlichtingen, foto’s en pri-
jzen: miadeclercq@gmail.
com of 0495 223349

TE HUUR
Dame (68) zoekt man voor 
relatie - 0472/33 12 40

Vlotte man (68 – 1,67m 
– Ninove) zoekt vriendeli-
jke vrouw.  Biedt kost, 
inwoon en 1000 euro/
maand persoonl. uitgaven.  
0468/141194.

Man (78) zoekt vriendin 
met rijbewijs C voor rijden 
met mobilhome - 0475/82 
76 10 - Geen SMS

CONTACT

Sint-Mar tens-Lennik - 
Gezocht : werkman voor 
tuin en kleine schilderwer-
ken - 0496/49 56 50

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 

JOBS

OOK ZOEKERTJES MOGELIJK  OP ONZE WEBSITE

WWW.GOEIEDAG.BE

Z    ekertjes

0 , 5 8 m x L  1 , 6 0 m )  / 
Muziekinstallatie - 0475/54 
66 56

Affligem - Herenfiets zeer 
goeder staat 100€, kinder-
zitje voor aan tafel 20€, 
kinderstoel 15€ - 0476/62 
93 11

Man 78 jaar zoekt vrien-
din met r ijbewijs C om 
met mobilhome te rijden.  
0475 82 76 10

Volledige opruiming, van 
zolder tot kelder, volledig 
leeg, correcte afhandeling - 
0477/45 23 41

Recycle Dhaese - leegmak-
en woningen (van kelder tot 
zolder), ophalen gemengd 
afval tot 7m3, ophalen oude 
metalen - 0499/12 02 22

Tuinaanleg en -onderhoud, 

P racht ige Chinese vaas 
met blauw en klein bloem-
motief - Hoogte 90 cm + 
sokkel 30cm - 2.100 € - weg 
wegens p laa t sgebrek - 
053/66 06 84

Dhaese Bruno - 0499/12 02 
22 of bruno.dhaese@hot-
mail.com

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

A lle tu 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
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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

Seizoen 2021 - 2022 staat 
voor de deur!

Binnenkort communiceren wij de kalenders 
van de oefenwedstrijden én de competitie! 
 
Download onze app en wees als eerste op de 
hoogte van al het nieuws uit de club

iOS Android

@LindemansAalst

AALST
De kans dat de Aalsterse Prins 
Carnavalverkiezing volgend jaar 
in de Florahallen zal plaatsvin-
den, lijkt bijzonder klein. Het 
gebouw op de Albrechtlaan 
zou dan toch dit najaar worden 
afgebroken. De stad moet nu 
op zoek naar een nieuwe loca-
tie. De afbraak van de bouw-
vallige Florahallen ligt al jaren-
lang op tafel. Telkens wordt die 
uitgesteld om in januari toch 
nog één editie van de prinsen-
verkiezing te kunnen organi-
seren. Vier jaar geleden werd 
bijvoorbeeld 2019 aangekon-
digd als datum voor de sloop, 
maar de evenementenhal staat 
nog altijd overeind. Al zou daar 
nu toch verandering in komen. 
“Alles is klaar om de Florahallen 
te slopen”, zegt Patrick Van de 
Meersche, evenementenorga-
nisator van Lavera Events. “De 
energievoorzieningen zijn weg-
genomen. Sinds de laatste prin-
senverkiezing  en de bijhorende 
prijsuitreiking zijn de Florahallen 
niet meer betreden.” “Ik sta nog 
in goed contact met de eige-
naars van de Flora, en die zei-
den me dat er enkele dagen 
geleden nog een koepel van het 

dak was verdwenen. Door de 
hevige regenval stond de Flora 
onder water”, aldus nog Van 
de Meersche. De Florahallen 
zouden in oktober of novem-
ber gesloopt worden. Om de 
prinsenverkiezing in het voorjaar 
van 2022 te organiseren, moet 
de stad dus op zoek gaan naar 

een nieuwe locatie. De afbraak 
werd jaren uitgesteld omdat de 
stad wilde wachten op de bouw 
van een nieuwe evenementen-
hal op de Tragelsite, maar de 
realisatie van het Tragel Noord-
project werd al enkele keren 
uitgesteld. “Ik denk dat een 
grote tent de enige mogelijke 
oplossing is”, zegt de evene-
mentenorganisator. “Op par-
king Keizershallen bijvoorbeeld, 

of waarom niet op de site van 
de afgebroken Flora?” De stad 
bekijk t momenteel verschil-
lende opties. Een locatie bui-
ten de stadsgrenzen lijkt minder 
waarschijnlijk. De Oktoberhallen 
in Wieze bijvoorbeeld zijn hele-
maal volgeboekt. “Of waarom 
niet de Bellekouter in buurge-

meente Affligem, maar gaan 
die de Aalsterse carnavalist 
met open armen ontvangen? 
De opkuis na de prinsenverkie-
zing is elk jaar heel groot.” Niet 
alleen de prinsenverkiezing, ook 
de prijsuitreiking op carnavals-
maandag vindt meestal in de 
Flora plaats. “Dat kan perfect 
op de Grote Markt, de carnava-
list is daar dan toch al”, besluit 
Patrick Van de Meersche.

Geen Prins Carnavalverkiezing?



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

Nabij station, scholen en winkelcentrum  
zelf goed gelegen recent appartement met 2 
slpks – alle comfort – zuiders gericht terras. 
Mogelijkheid tot bijkopen van een garage. 
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv  Epb 100,93 kWh/m² 
Epeil   E 78.  € 219.000

45 
JAAR 
BESTAAN

MEERBEKE

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

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 het centrum gelegen RUIME 
LICHTRIJKE  DUPLEX –  2 SLPKS – 2 TER-
RASSEN – LIFT – CV AARDGAS

€ 720

TE HUUR NINOVE

In het centrum, boven NINIA SHOPPINGCEN-
TER – ruim appartement (120 m²)  mogelijkheid 
garage – inkom- toilet – ruime living – afz. kkn 
– berging – ruime badk -2 RUIME SLPKS – Alle 
comfort – cv aardgas – 2 terrassen  

TE HUUR NINOVE

Denderhoutembaan : Luxueus ingerichte 
RUIM APPARTEMENT   (120 m² bewoonbare 
oppervlakte) met 2 SLPKS – Terras en RUIME 
GARAGE

TE HUUR NINOVE

Centrum – verzorgd woonhuis met 2 SLPKS – 
GEEN TUIN/GEEN KOER- elektr verwarming –
Voorpl/living/ing.keuken/badkamer/berging 
Epc 448 kWh/m²  UC 2346424

€ 550

TE HUUR ZANDBERGEN

NIEUWBOUW : landelijk en rustig gelegen 
DRIEGEVELWONING met  TUIN – GARAGE – 3 
SLAAPKAMERS – VRIJ VANAF DECEMBER

€ 860

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

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 

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

PRIJS BESPREEKBAAR

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

GRIMMINGE 

Mooi landelijk ZUIDERS en rustig gelegen 
BOUWGROND OPEN BEBOUWING voor VOL-
WAARDIGE   EENGEZINSWONING – kavel 
1     9a 50ca – te bouwen gevelbr +/- 9,30m, 
perceelsbreedte 15,30 m. Kroonlijsthoogte 
voorgevel max 6,2 m € 170.000

BOUWGROND

GRIMMINGE 

Mooi landelijk en rustig ZUIDERS gelegen 2 
BOUWGRONDEN  HALF OPEN BEBOUWING voor 
VOLWAARDIGE EENGEZINSWONING - Opper-
vlakte kavel 3  - 8a 11 ca en kavel  2 - 7a 41ca – te 
bouwen gevelbreedte 9 m , perceelsbreedte 12 m 
– Kroonlijsthoogte max 6,2 m € 130.000

BOUWGROND

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

MOERBEKE

ruime recente 4-GEVELVILLA -  6 SLAAPKA-
MERS – VOLLEDIG ONDERKELDERD – 318 m² 
bewoonbare oppervl.   Vg-WgLk-Gmo-Gvkr-
Gvv  Epc 236 kWh/m² Uc 1974897

€ 440.000

NINOVE

In het centrum, nabij winkels, scholen en openbaar 
vervoer goed gelegen VERZORGD instapklaar 
WOONHUIS met grote tuin -  2 slpks + 2 mogelijk – 
inkom/liv met open keuken/ badk / toilet/ 2 SLPKS + 
2 MOG  - aardgasverwarming   Vg-Wg-Gmo-Gvkr-
Gvv   Epc 329 kWh/m² € 185.000

NINOVE

In het centrum, wandelafstand van scholen, station, openbaar vervoer 
bevindt zich deze instapklare ruime BURGERWONING . De gelijkvloer-
se verdieping omvat woonkamer/leefruimte – ing. kkn – vernieuwde 
badk -  grote berging en overdekte koer/terras, de bovenverdieping 
omvat 2 SLPKS + 2 mogelijk  Vg-Wg-Gmo- Gvkr-Gvv  Epc  853 kWh/
m² Uc 1651945  ELEKTR CONFORM tot 2044 € 199.000

LIEDEKERKE

op wandelafstand van centrum, winkels, scholen, 
openbaar vervoer uiterst goed gelegen op te fris-
sen BEL-ETAGE met garage en tuin. Indeling : in-
komhal / toilet /waspl en chauffagepl – garage. De 
eerste verd.  omvat hall, living, keuken, berging, 
de tweede verd. omvat nachthal, 3  SLPKS, badk 

NINOVE

INSTAPKLARE VERNIEUWDE BELETAGE – 3 
SLPKS – Garage 3 wagens – ruime oprit – CV 
AARDGAS. Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv   Epc 198 
kWh/m² Uc 1894187

€ 318.000
VERKOCHT

VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG

VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG

VERKOCHT

NINOVE-OUTER

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

€ 405.000

OPTIE

NINOVE

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

GERAARDSBERGEN

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

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 staanplaatsVERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG

3 APP. VERKOCHT

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

VERKOCHT

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.

VERKOCHT

OPEN BEBOUWING 2 HOB

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 

BOUWGROND

OPEN BEBOUWING

VERKOCHT

LESSEN

Deux-Acren :   Chaussée de Grammont 
-   BOUWGROND voor OPEN BEBOUWING – 
grondoppervlakte 17a 41ca 

€ 79.000

BOUWGROND

OPEN BEBOUWING

APPELTERRE-EICHEM

Mooi landelijk ZUIDERS gelegen   BOUW-
GROND voor HALF OPEN BEBOUWING- 
grondoppervlakte 8 are –   Perceelsbreedte 
- +/- 13 m

€ 130.000

BOUWGROND

HALF OPEN BEBOUW.


