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Okapi begonnen
aan nieuw seizoen

AALST
Okapi Aalst is eind september begonnen aan een nieuw 
basketbalseizoen. De club is ambitieus en wil een plaatsje 
bemachtigen in de top van het klassement, zodat ze 
in de eindronde Nederlandse ploegen kunnen treffen. 
De BNXT League gaat van start. De ploeg die in België 
aan de leiding staat, wordt niet meteen kampioen. Er 
volgt nog een eindronde tussen de beste Belgische en 
Nederlandse ploegen. Vergelijk het een beetje met de 
BeNeliga waar enkele topclubs uit het voetbal naartoe 
willen. Enkel de clubs aan kop van het klassement heb-
ben recht op die felbegeerde eindronde. Okapi Aalst staat 
na twee wedstrijden op een vijfde plek. De Aalstenaars 
haalden een nipte overwinning tegen Luik. Maar enkele 
dagen later konden ze dat kunstje niet overdoen tegen 
Brussel. De ploeg uit onze hoofdstad versloeg Okapi met 
78-72. Trainer Yves Defraigne was teleurgesteld na afloop 
en zag vooral dat veel driepunters er maar niet ingingen. 
Het is nog zoeken voor de Aalsterse basketbalclub, want 
met onder andere Van Der Vuurst en Paulius Valinskas 
zijn er enkele nieuwe spelers bijgekomen die het verschil 
zullen moeten maken. Valinskas blonk meteen uit tegen 
Luik. Hij werd matchwinnaar, maar sportief directeur 
Anthony Mallego wil hem voorlopig niet spiegelen aan 
Vlado Mihailovic. De Montenegrijn werd vorig seizoen 
verkozen tot man van de competitie, maar vertrok naar 
zijn thuisland. De automatismen in de ploeg moeten er 
dus nog aankomen. De matchen die volgen zijn duels met 
Spirou Basket en de leider, Filou Oostende. 

KIJK UIT
naar onze

Z.5 Mollem 240
1730 Asse - Mollem
T. 02/452 27 10
F. 02/452 35 85
info@carrosserievermoesen.be

AALST
Er komt dan toch geen fietsersbrug over 
de Dender aan de achterkant van het sta-
tion. Eerder werden de plannen al vernietigd 
door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
Omdat de realisatie van de brug daardoor zo 
veel vertraging dreigt op te lopen, wordt de 
stekker uit het project gestoken. Het project 
rond de fietsersbrug werd al langer stok-
ken in de wielen gestoken, door enkele mis-
noegde buurtbewoners. De fietsersbrug zou 
de achterkant van het station verbinden met 
rechteroever. Op die andere kant van de 
Dender kwam ter hoogte van de Houtkaai 
dan een lus om van de brug de straat op te 
rijden. Maar net die lus zorgde voor onge-
noegen. Buurtbewoners zijn bang voor pot-
tenkijkers omdat de brug net ter hoogte 
van de ramen zou passeren. Eerder werd 

ook al een scenario bekeken om de brug 
recht naar beneden te laten gaan langs de 
oever van de Dender. Dat zou niet alleen het 
zicht op het water wegpakken, het is ook 
gewoon niet mogelijk. De steiltegraad zou 
te hoog moeten liggen om dat te realiseren. 
Buurtbewoners trokken naar de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen en die vernietigde 
de vergunning van de fietsersbrug. Lang 
was niet duidelijk welke toekomst de brug 
nog was geschoren. Nu blijkt dat er dan toch 
geen fietsersbrug komt. De stad was van 
plan om het project te financieren met een 
Europese subsidie van één miljoen euro. Nu 
het project vertraging oploopt, is de deadline 
voor die financiële steun niet meer haalbaar. 
En dus wordt de stekker uit het ambitieuze 
project gestoken.  
(Lees verder pagina 4)

Geen fietsersbrug 
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Vlaams minister Jan 
Jambon (N-VA) vindt 
een uitbreiding van 
de coronapas in 
de rand overbodig. 
Deze is nu pas nodig 
voor evenementen 
vanaf 500 personen. 
Met m inder mág 

het niet wegens privacy? Enkele bur-
gemeesters uit de rand zijn het daar 
niet mee eens. Het is geen geheim dat 
de vaccinatiecijfers in enkele randge-
meentes als Asse en Vilvoorde onder 
het gemiddelde van Vlaanderen sco-
ren. De meeste burgemeesters in de 
rand zien enkel maar voordelen aan de 
invoering van de coronapas. Volgens 
de wet zijn burgemeesters immers 
verantwoordeli jk voor de gezond-
heid van haar burgers. Maar Vlaams 
Minister president Jambon liet onder-
tussen weten dat de burgemeesters 
geen beslissingsrecht krijgen over de 
invoering van de coronapas tot groot 
ongenoegen van de burgemeesters 
uit de rand. Zij zijn van mening dat op 
deze manier het virus vanuit Brussel 
verder zal worden verspreid in onze 
rand. Waar uiteindelijk niemand beter 
van wordt. 
 
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 
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25 jaar
Alain Bloeykens (° Gent, 1964) is één van de grote 
wijnspecialisten van ons land. Hij is de wijnken-
ner voor de krant Het Nieuwsblad waar hij elk 
weekend zijn column heeft en de organisator 
van Megavino, het grootste wijnsalon voor de 
Benelux. De liefde voor wijn kreeg Alain via zijn 
vader die een groot liefhebber van de Bourgogne 
was en een grote wijnvoorraad had. Al op zijn 
zesde mocht hij een eerste keer van een glas wijn 
nippen. Met succes want de jonge Alain las wijn-
boeken terwijl zijn leeftijdsgenoten grepen naar 
stripverhalen met Jommeke en Suske en Wiske. 

Wat is de definitie van wijn?
De oudste en simpelste definitie van wijn is: gegist 
druivensap. Maar ‘wijn’ is zoveel meer dan een 
drankje. Er is een ganse cultuur rond ontstaan, wijn 
heeft geschiedenis geschreven, wijn wordt geas-
socieerd met vakantie, met goed leven en goed 
gezelschap en vooral met lekker eten. Ik heb altijd al 
geprobeerd die ruime ‘wijncultuur’ te belichten.

De eerste wijn zou meer dan 7000 jaar
geleden gedronken zijn? 
Waar precies voor het eerst wijn werd gedronken 
is moeilijk te achterhalen. Was het Georgië? Of 
Mesopotamië? In elk geval lang voor de Grieken en 
de Romeinen. Het is echter een feit dat wijn al heel 
oud is en dat er aan die wijncultuur heel interessante 
historische en geografische aspecten zijn verbonden.

Is de wijn die we vandaag drinken 
erg verschillend van die ‘oerwijn’?
O ja, je kan zelfs de wijn van 100 jaar geleden niet 
vergelijken met wat we vandaag in ons glas hebben. 
Er werd vroeger veel slechte wijn gedronken omdat 
ze vaak geen betere wijn konden maken. Dank zij 
de wetenschap is er de laatste jaren enorme vooruit-
gang gemaakt in de vinificatie, en dus in de kwaliteit 
van de wijn. Maar de standaardisatie heeft er ook toe 
geleid dat je bijvoorbeeld Chardonnay wijnen nog 
moeilijk geografisch kan plaatsen, afgaand op de 
smaakkwaliteiten. 

Nogal wat mensen denken dat de kleur van de 
druif ook de kleur van de wijn bepaalt. 
Klopt dat of juist niet?
Ja en neen. Rode wijn en rosé kan je enkel maken 
van blauwe druiven. Door de schil mee te verwerken 
in de vinificatie ontstaat de typische kleur. Maar witte 
wijn kan je maken van witte én blauwe druiven, maar 
dan enkel van het sap van die blauwe druiven. 

Nog zo’n traditioneel idee: witte wijn bij de vis, 
rode wijn bij het vlees. Ziet men dat nu anders?
Ook hier moet ik ‘ja en nee’ antwoorden. In de 
Sancerre wordt een frisse witte wijn geproduceerd. 
De traditie zegt dat je geitenkaas het best serveert 
met een glaasje Sancerre omdat … er in de streek 
van de Sancerre sinds jaar en dag geitenkaas wordt 
gemaakt en gegeten. Rode wijn kan bijvoorbeeld 
best bij vis op voorwaarde dat die niet teveel tan-
nine bevat. Veel smaakcombinaties zijn via Frankrijk 
tot ons gekomen: bijvoorbeeld de kaasplank uit de 
Bordeauxstreek. Maar je mag niet in hokjes denken. 
Een frisse, rode wijn kan bijvoorbeeld ook best bij 
een vismaaltijd passen.

Op restaurant wordt, naast water, vooral wijn 
gedronken. Sommige restaurants verdienen meer 
aan de wijn dan aan de maaltijd. Zijn hun wijnen 
niet te duur geprijsd?
Dat is een heikel punt. Ik heb 10 jaar geleden een 

groot aantal wijnkaarten op restaurants ontleed. In 
de regel is de verkoopprijs driemaal de inkoopprijs 
maar 70% van de restaurant zat daar (flink) boven. 
In het TV-journaal werd daarover bericht als zou ik 
gezegd hebben dat alle restauranthouders dieven 
zijn. Het gevolg was: ingeslagen autoruiten en stuk 
gestoken banden. Je moet ook echt nuanceren. 
Sommige restaurants hebben een eigen sommelier. 
Dan zal de wijn in de regel al wat duurder zijn. Een 
goede stelregel vind ik: de wijn mag niet duurder zijn 
dan het eten. Ik zie liever dat de prijs van de gerech-
ten wat hoger is en de prijs van de wijn wat lager. 
Maar ik stel vast dat heel wat restaurants op het vlak 
van de prijssetting echt wel inspanningen hebben 
gedaan, bijvoorbeeld door promoties aan te bieden.

Franse wijnen worden meestal naar de streek 
van origine genoemd, andere landen leggen 
meer de nadruk op de druif: chardonnay, merlot, 
pinot, muskaat, … Waarom?
Dat is aan het veranderen. Eens een wijnland vol-
doende gekend is wordt de naam van de regio 
belangrijk. Zo wordt de naam van de druif in Chili stil-
aan verdrongen door de naam van de regio. 

In de tijd van Napoleon zouden bij ons heel wat 
wijngaarden vernield zijn. Ondertussen is het 
kweken van druiven en het verwerken tot wijn 
weer in volle opgang. Hoe kan je dat verklaren?
De aanzet werd in de jaren ’80 gegeven in het 
Hageland. Een paar gedreven wijnmakers kregen 
een eigen ‘appellation’. Ondertussen zijn er in ons 
land toch al zo’n 200 ha met wijngaarden. Niets in 
vergelijking met de grote wijnlanden natuurlijk maar 
er wordt heel lekker witte en mousserende wijn 
geproduceerd.

Er wordt wel eens beweerd dat het ‘matig’ 
drinken van wijn, in het bijzonder rode wijn, een 
positief effect op de gezondheid heeft. Correct?
Daar zijn veel tegenstrijdige studies over. Het idee 
stamt uit een Amerikaanse studie (The French 
Paradox) die zegt dat 2 tot 3 glazen wijn per dag 
preventief werken tegen hart- en vaatziekten. Maar 
matig wijn drinken is zeker niet schadelijk.

We gaan je niet naar je favoriete wijn vragen 
omdat dat waarschijnlijk een zeer moeilijke vraag 
voor je is. Maar naar welk biertje gaat je 
voorkeur uit, gesteld dat je af en toe eens 
een biertje drinkt?
Na een wijnproeverij geniet ik graag van een fris 
biertje. Mijn voorkeur gaat uit naar blonde- en trap-
pistenbieren.

Is er naast de passie voor wijn nog iets dat je 
passioneel kan boeien?
Bij mij staat alles in het 
teken van wijn. Dank 
zij de wijn heb ik veel 
leuke mensen ont-
moet en veel gereisd. 
Zoals ik al zei is wijn 
veel meer dan een 
drankje maar 
toch blijf t dat 
drankje cen-
traal staan. Ik 
heb eigenlijk 
g e e n  t i j d 
voor andere 
passies.

interviews
Alain Bloeykens
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Trefpunt voor kwaliteit en comfortTrefpunt voor kwaliteit en comfort
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VERVOLG PAGINA 1
 De fietsersbrug had een veilige 
oversteek moeten worden voor al 
wie zich van linker naar rechter-
oever verplaatste, maar nu zal het 
verkeer dat dus nog een tijdlang 
via de Sint-Annabrug of de Zwarte 
Hoekbrug moeten doen. Groen 
fractieleider Lander Wantens rea-
geert teleurgesteld op de mislo-
pen subsidie. “Met Groen betreu-
ren we dat het project geannu-
leerd wordt. De stad heeft nood 
aan een veilige fiets- en voetgan-

gersverbinding die beide oevers 
achter het station met elkaar ver-
bindt. Getuige daarvan is onder 
andere de nieuwe fietsenstalling 
die amper tot niet gebruikt wordt 
en waarvoor passage nodig is. 
Maar ook een veilige verbinding 
tussen beide stadsdelen is meer 
dan nodig. We willen dat er als-
nog naar een oplossing gezocht 
wordt om een oversteek te reali-
seren ondanks het verlies van de 
subsidie.” Een verhaal dat mogelijk 
vervolgd wordt.

Geen fietsersbrug

VACATURE 
DAKWERKER GEZOCHT

CONTACT:  De Jonge Sebastian - 0473 58 18 65 - djsdakwerken@gmail.com

www.djsdakwerken.be

Dak- en timmerwerken  I  Platte daken EPDM  I  Groendaken

Brusselsesteenweg 366-368,  
9402 Meerbeke

054 33 10 89 | www.veronove.be

 di-vr: 9u-12u30 & 13u30-18u  
za: 10u-12u & 13u30-16u30

 zondag en maandag gesloten 
Afdeling TEGELS - NATUURSTEEN Afdeling PARKET - BADKAMER

25% KORTING 
op alle duurzaam geproduceerde vloeren! 

+ gratis anti-winterdipkaars bij elke bestelling!
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VAN DEN NEST JURGEN
R E N O V A T I E N I E U W B O U W

D A K W E R K E N

B V B A

Olmenlaan 6 - 1770 Liedekerke

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

AALST
Op 4 oktober was het eindelijk 
zover: Aquatopia opent haar deu-
ren. Het nieuwe zwembadcom-
plex biedt de zwemmer meer dan 
het dubbele aan zwemwater met 
een 50m en een 25m bad.  “Het 
aantal zwemuren en beschikba-
re banen gaat er voor iedereen  
op vooruit. De reguliere zwem-
mer kan binnen de openings-
uren voortaan altijd terecht in 
Aquatopia, wat een hele ver-
beter ing is tegenover vroe-
ger,” aldus schepen van Sport, 
Matthias De Ridder (N-VA). Op 
4 oktober opent fase 1 van 
he t  n i euwe z wembadcom-
p lex Aquatop ia .  Vanaf  dan 

kunnen clubs en scholen het 
n ieuwe zwembad betreden.  
Aquatopia voorziet meer dan 
het dubbele van het beschik-
bare zwemwater in vergelijking 
met vandaag in het Stedelijke 
Zwembad Aalst. Elke belangheb-
bende partij gaat er logischer-
wijs dan ook op vooruit: clubs 
en scholen kunnen genieten 

van meer mogelijkheden inzake 
bezetting van banen en de recre-
atieve zwemmer kan binnen de 
openingsuren van Aquatopia er 
voortaan altijd terecht om baan-
tjes te komen zwemmen. De 
recreatieve zwemmer kan op 
weekdagen tussen 6 en 21 uur 
en in weekenden tussen 7 en 18 
uur terecht in Aquatopia in het 
Raymond- (50m) en/of het Ilse-
bad (25m). Het zal op voorhand 
geweten zi jn welk bad wan-
neer opengesteld wordt voor 
het publiek. Matthias De Ridder 
(N-VA), Schepen van Spor t: 
“Een planning uitwerken waar 
alle belanghebbenden gehoord 
worden, was een hele puzzel. 

We zijn dan ook niet over één 
nacht ijs gegaan om deze defi-
nitief af te kloppen. Vandaag 
hebben we een complexe plan-
ning, die vanaf 4 oktober gron-
dig getest zal worden. Op die 
manier kunnen we nog bijsturen 
waar nodig tegen 29 oktober, 
wanneer we het grote publiek  
ontvangen.” 

Aquatopia 
opent de deuren
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In het Prinsenhof vinden we het heel belangrijk dat 65-plussers 

kunnen wonen waar alles binnen handbereik is. Zo moeten winkels, 

de bakker, de apotheek, een gezellig café, … op wandelafstand 

gelegen zijn. Daarom hebben de assistentiewoningen van Senior 

Homes steeds een streepje voor. Onze bewoners hebben geen 

auto nodig om zich te verplaatsen naar het stadscentrum, want zij 

wonen er middenin!   

info@residentie-prinsenhof.be
www.residentie-prinsenhof.be

Nieuwbeekstraat 1, Aalst
tel. 09 336 37 95

Voor eenzaamheid is er 
geen tijd in het Prinsenhof

Appartementen 
met diensten in Aalst

INSCHRIJVEN KAN 
09 336 37 95
info@seniorhomes.be

AALST
Op 29 januari is het zover. Dan weten 
we wie Prins Yvan opvolgt als Prins 
Carnaval. Wie mag de scepter dra-
gen tijdens de eerste post-corona 
editie van het Aalsterse Volksfeest? 
De stad gaat op zoek naar kandida-
ten. “Nu de kogel officieel door de 
kerk is en we echt mogen uitkijken  
naar een nieuwe editie van Aalst 
Carnaval (27 februari tot 1 maart), is 
het ook de hoogste tijd om aan de 
opvolging van Prins Yvan te den-
ken. Het deelnamereglement voor 
de Verkiezing Prins Carnaval 2022 
werd door het college van burge-
meester en schepenen goedge-
keurd. Inschrijven is mogelijk vanaf 
nu, tot en met 10 oktober 2021. De 
Verkiezing Prins Carnaval vindt plaats 
op 29 januari 2022. Een locatie ligt 
nog niet vast, communicatie hierover 
volgt later.” Voorlopig is Yordi Ringoir 
de enige kandidaat die zich kenbaar 
maakte. Benieuwd of er nog een ver-
rassende tegenstander uit de bus  
komt..

Stad 
gaat op zoek 
naar Prins 
Carnaval

AALST
In het Pierre Cornelisstadion 
kent Eendracht Aalst een 
goede start van het nieuwe 
voetbalseizoen. In 2022 wil 
Aalst graag opnieuw promo-
veren naar eerste amateur. 
Daarvoor moet het wel boven-
aan meedoen in de huidige 
competitie. Met 7 punten na 
4 wedstrijden kan het dat nog 
altijd. De vierde competitie-
wedstrijd verloren de Ajuinen 
wel. In eigen huis ging het 
met 0-1 onderuit tegen Hades 
Hasselt. Maar daar zat de 
afwezigheid van coach Carl 
De Geyseleer voor iets tus-
sen. “Door covid waren enke-
le spelers en ikzelf jammer 
genoeg niet aanwezig. Onze 
voorbereiding verliep dan ook 
niet optimaal met geannuleer-
de trainingen. De reglemente-
ring liet dan weer geen uitstel 
van de wedstrijd toe”, aldus 
de coach. Hij riep de suppor-
ters op om dubbel en dik ach-
ter de ploeg te staan, maar 
winnen tegen Hades lukte 
niet. Voor de wedstrijd tegen 
Hades ging Aalst op bezoek 

bij Diegem. Daar bleef het 
steken op 1-1 met een doel-
punt van De Coninck. Diegem 
staat in het klassement onge-
veer op gelijke hoogte met 
Eendracht Aalst. Net a ls 
Belisia Bilzen. Dat is de ploeg 
waar Aalst een overtuigende 

overwinning tegen behaalde. 
De Limburgers gaven niet 
thuis en het werd 4-0 voor 
de Ajuinen. Goals kwamen 
van De Coninck, Mbaye en 
Cobos Copado. Die laatste 
scoorde de openingsgoal en 
de laatste goal uit de wed-
strijd. Eerder opende Aalst 
het seizoen met een overwin-

ning. Het versloeg Tongeren 
met 1-3. Vandeneynde, Razzi 
en De Coninck scoorden. 
Door de 7 op 9 stond Aalst 
aan de leiding van tweede 
amateur, maar na het verlies 
tegen Hades zijn de Ajuinen 
wat weggezakt. Er is nog 

geen man overboord. Het 
seizoen is nog lang, maar 
als Eendracht Aalst wil blij-
ven meedoen voorin, dan 
moet het de komende wed-
strijden opnieuw winnen. Er 
wachten de Ajuinen in okto-
ber nog duels met Pepingen, 
Berchem Sport, Hoogstraten 
en Londerzeel.

Ambitieus Eendracht Aalst aardig 
begonnen aan nieuwe competitie
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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
Begin dit jaar kondigde Sp.a 
Aalst en LijstA aan dat ze voort-
aan samen gaan zetelen als 
Vooruit. De éénmaking kwam er 
na een jarenlange breuk tussen 
de twee Aalsterse socialistische 
families. Eén van de gemeen-
teraadsleden voor Vooruit gaat 
nu verder zetelen als onafhan-
kelijke. Goed een half jaar na 
de vereniging van Aalsterse 
socialisten is er dus al eerste 
breukje.  “In 2013 scheurde spa 
. De kern van sp.a zocht nieuwe 
leden die mee de partij wilden 
heropbouwen. Ik heb dan ook 
niet getwijfeld om mijn schou-
ders mee onder het vernieuwde 
project te zetten en werd lid”, 
begint Huguette Van Medegael 
haar relaas. “In de aanloop van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 werd een enthousi-
aste groep mensen samenge-
bracht, al dan niet lid, een open 
lijst. We waren vrienden en gin-
gen de uitdaging aan om sp.a in 
Aalst weer op de politieke kaart 
te zetten. Heilige huisjes wer-
den niet uit de weg gegaan. Het 
was toen mogelijk om andere 
invullingen te geven aan belang-
rijke dossiers en om andere 
standpunten in te nemen. Ik 
voelde mij thuis in die groep en 
kon werken rond de thema’s 
die mij echt interesseerden. We 
haalden drie zetels en een ver-
tegenwoordiging in het bijzon-
der comité sociale dienst. Een 
mooie beloning voor het gele-
verde werk. Ik werd een van 
de drie gemeenteraadsleden. 
Er werd een stuurgroep opge-
richt om ook de niet-leden de 
kans te geven om mee de koers 

van sp.a te bepalen. Ik was er 
toen van overtuigd dat ik mij 
volop zou kunnen inzetten voor 
de thema’s die mij nauw aan 
het hart liggen o.a. de proble-
men in Gijzegem, ASZ, OCMW, 
het sociaal bele id ,welz i jn 
en welbevinden op het werk, 
sociale huisvesting , Fairtrade 
, ik moest mijn draai nog vin-
den en me inwerken maar ik 

ging er voor. Maar dan kwam 
het moment waarop het ti j 
keerde voor de Aalsterse poli-
tica. “De goesting in de par-
tij verdween stilletjes aan toen 
bleek dat onderwerpen die mij 
interesseerden na verloop van 
tijd niet meer kritisch mochten 
besproken worden op de com-
missies en de gemeenteraad. 
Oppositie voeren was niet echt 
mogelijk. Leden van de stuur-

groep haakten af. Ik vroeg mij 
toen al af waar de dynamiek 
van 2018 gebleven was.” “Begin 
dit jaar werd Vooruit aangekon-
digd. Geen socialistische par-
tij maar een ruime beweging. 
Dossiers worden terug vanuit 
een ander standpunt benaderd.
Soms moet je je afvragen of je 
nog wel de dingen kan reali-
seren die voor jezelf belang-

rijk zijn. Ik heb dan ook beslist 
niet verder te werken binnen 
s.pa, nu Vooruit , en zal vanaf 
september a ls onafhanke-
lijk raadslid zetelen in de raad 
voor maatschappelijk welzijn 
en in de gemeenteraad. Ik zal 
mij natuurlijk met volle overtui-
ging verder inzetten om maat-
schappelijk problemen en soci-
ale onrechtvaardigheden aan te  
kaarten.”

AALST
Van woensdag 22 tot en met 
zondag 26 september ging het 
provinciaal kampioenschap 
(PK) squash door in Gent. Voor 
de Aalsterse squashclub De 
Schreef Junior Squash namen 
5 junioren deel aan het tornooi. 
Dat werd een groot succes. 
Jeugdverantwoordelijke Tom 
Hofmans is trots: “De resul-
taten zijn een mooie bevesti-
ging van al het goede dat we 
wekelijks op training zien bij 
onze vele junioren.” Er namen 
5 junioren van de club deel aan 
het PK squash 2021. Van die 5 
werden er 4 provinciaal kam-
pioen: Chloë Huylebroeck 1ste 
bij de meisjes -13 jaar. Lynes 

Meert 1ste bij de meisjes -15 
jaar. Jules Vinck 1ste bij de jon-
gens -15 jaar. Milan Dekeyzer 
2de bij de jongens -17 jaar. Tim 
Van Steenberge 1ste bij de jon-
gens -19 jaar. De mooie resul-
taten zijn opnieuw een beves-
tiging van de goede jeugdwer-
king van De Schreef Junior 
Squash. Eerder behaalde de 
club al de eerste plaats bin-
nen het Jeugdsportproject van 
de Vlaamse Squashfederatie 
in 2020, als beloning voor 
de goede uitbouw en struc-
tuur van de jeugdwerking. 
Gesteund door de mooie resul-
taten, blijft de club verder inzet-
ten op een kwalitatieve (jeugd)
werking die openstaat voor 

iedereen die de sport wenst te 
ontdekken. Tom Hofmans geeft 
meer uitleg: “We tellen momen-
teel zo’n 40-tal junioren. We 
behoren zo tot de grotere clubs 
van Vlaanderen. We willen ech-
ter blijven groeien. We gaan 
daarvoor samenwerkingen aan 
met scholen om onze sport 
bekend te maken. We zijn te 
vinden in de sportgids van de 
stad en staan ook jaarlijks op 
de Sportmarkt. Iedereen is 
welkom bij ons. Ook volwasse-
nen trouwens!” Wie meer infor-
matie wenst, kan terecht op de 
website (www.deschreef.be/
squash) of in sportcentrum De 
Schreef in de Sint-Jozefstraat 
te Aalst, tegenover het SMI.

Eerste breukje in Vooruitfractie

Provinciaal Kampioenschap
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1/okt vr Wortelsoep Fishsticks met champignonsaus en puree

2/okt za Champignonsoep Kippenburger met andijvie en aardappelen

3/okt zo Groentesoep Kalkoenfilet in mosterdsausje met courgettes 

   en aardappelen

4/okt ma Preisoep Blanquette met wortelpuree

5/okt di Tomatensoep Kalkoenschnitzel met bloemkool en aardappelen

6/okt wo Aspergesoep Macaroni met hesp en kaassaus

7/okt do Bloemkolensoep Witte en zwarte pensen met rode kolen en aardappelen

8/okt vr Kipsoep Koolvisfilet met oostendse vissaus en broccolipuree

9/okt za Waterkerssoep Ardeense burger met spinazie en aardappelen

10/okt zo Courgettesoep Varkensgebraad in fine champignonsaus 

   met wortelen en aardappelen

11/okt ma Pompoensoep Balletjes in tomatensaus en spruitenpuree

12/okt di Kervelsoep Kippenbil met appelmoes en aardappelen

13/okt wo Champignonsoep Hespenrolletjes in kaassaus met witloof en puree

14/okt do Tomatensoep Hamburger met prei in roomsausje en aardappelen

15/okt vr Erwtensoep Hokifilet met dillesausje en knolselderpuree

16/okt za Seldersoep Braadworst met witte bonen in 

   tomatensaus en aardappelen

17/okt zo Ajuinsoep Steak in pepersaus met broccolimix en aardappelen

18/okt ma Groentesoep Stoofvlees met preistamppot

19/okt di Preisoep Cordon bleu met bloemkolen en aardappelen

20/okt wo Broccolisoep Tong in madeiresaus met aardappelen

21/okt do Aspergesoep Spaghetti bolognaise

22/okt vr Tom.-groentensoep Wijtingfilet in kreeftensausje met spinaziepuree

23/okt za Cressonsoep Balletjes met perziken en aardappelen

24/okt zo Kipsoep Kippavé in rode wijnsaus met

   schorseneren en aardappelen

25/okt ma Knolseldersoep Vol-au-vent met broccolipuree 

26/okt di Kervelsoep Varkensgebraad met wortelen, erwten en aardappelen

27/okt wo Erwtensoep Kippenbil met appelmoes en aardappelen

28/okt do Seldersoep Italiaanse schotel

29/okt vr Tomatensoep Vispannetje met preisausje en puree

30/okt za Courgettesoep Vleesbrood met krieken en aardappelen

31/okt zo Witloofsoep Kipfilet in ajuinsausje met sperzieboontjes 

   en ajuin en aardappelen

1/okt vr Wortelsoep Scampi's op wijze van de chef met selderpuree
2/okt za Champignonsoep Konijnenbil op grootmoeders wijze en aardappelen
3/okt zo Groentesoep Varkenshaasje, appel met veenbessen en aardappelen
4/okt ma Preisoep Gentse waterzooi
5/okt di Tomatensoep Brochette van kalkoen met spruitjes en aardappelen
6/okt wo Aspergesoep Hutsepot met spiering
7/okt do Bloemkolensoep Kalkoenrollade met wortelmix en aardappelen
8/okt vr Kipsoep Tongrolletjes met zalm in oostendse vissaus 
   en broccolipuree
9/okt za Waterkerssoep Piepkuiken met appelmoes en aardappelen
10/okt zo Courgettesoep Steak in fine champignonsaus met snijboontjes 
  en aardappelen
11/okt ma Pompoensoep Wienerschnitzel met bladspinazie en aardappelen
12/okt di Kervelsoep Beenhesp in mosterdsausje met witte kool en 
   spekjes en aardappelen
13/okt wo Champignonsoep Ossetong in madeiresaus en puree
14/okt do Tomatensoep Gemarineerd gebraad met bloemkolen 
   en aardappelen
15/okt vr Erwtensoep Zalmfilet met dillesausje en knolselderpuree
16/okt za Seldersoep Kipfilet in blackwellsaus met broccolimix 
   en aardappelen
17/okt zo Ajuinsoep Lamssteak in pepersausje met sperziebonen 
   en aardappelen
18/okt ma Groentesoep Kipsûpreme met ratatouillegroenten en aardappelen
19/okt di Preisoep Brochette van varkenshaasje met erwten 
   en aardappelen
20/okt wo Broccolisoep Hespenrolletjes met asperges en puree
21/okt do Aspergesoep Ardeensgebraad met wortelmix en aardappelen
22/okt vr Tom.-groentensoep Tongrolletjes in kreeftensausje met spinaziepuree
23/okt za Cressonsoep Stoofvlees bourguignon met appelmoes 
   en aardappelen
24/okt zo Kipsoep Coq-au-vin met gebakken aardappelen
25/okt ma Knolseldersoep Kippenreepjes in currysausje met rijst en groentjes
26/okt di Kervelsoep Kalkoenrollade met groene kool en spekjes
27/okt wo Erwtensoep Rundsbrochette met jonge wortelen, 
   erwten en aardappelen
28/okt do Seldersoep Orlofsgebraad met selderpuree
29/okt vr Tomatensoep Kabeljauwhaasje in preisausje en puree
30/okt za Courgettesoep Stoofpotje van konijn en aardappelen
31/okt zo Witloofsoep Varkenswangetjes met bloemkolen en aardappelen

DAGMENU - Oktober

Soep
Hoofdschotel

Dessert 

€7,50 GASTROMENU - Oktober

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.

OPEN VACATURES:
• Half- en fulltime chauffeurs

• Koks en  beenhouwers
• Bedienden die fulltime 

aan de slag kunnen
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MODERN  I  KLASSIEK  I  MAATWERK

Preenakker 15  I  1785 Merchtem  
T. 052/33 75 60

E-mail: info@poortcenter.be

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

Maandag, dinsdag en donderdag 
van 09.30u – 15.30u   

Vrijdag van 09.30u – 14.00u
Zaterdag van 10.00u tot 16.00u

Woensdag en buiten de openingsuren op afspraak.

VACATURE

HOOFDTECHNIEKER
POORTCENTER zoekt een 

gemotiveerd hoofdtechnieker
voor onmiddellijke indiensttreding.

Vereiste opleiding: 
Elektromechanica / elektriciteit

Ervaring is een pluspunt, enthousiasme een vereiste

Jouw eigenschappen :
Zelfstandig kunnen werken

Klantgerichte houding 
Niet bang om buiten te werken

Initiatief durven nemen

Jouw taken :
Installatie nieuwe automatisatie en toebehoren

Onderhoud en herstelling 
bestaande installaties

Wat bieden we :
Een uitdagende en gevarieerde job

Opleidingen op jouw maat
Regelmatige bijscholing

Grote vrijheid om zelfstandig je werk te organiseren
Zeer mooie verloning volgens bekwaamheid

Volledig uitgeruste service-camionette

Meer info? Bel of mail, of kom gerust eens langs

Wie kan ons de 

juiste kandidaat 

voorstellen ?

Beloning tot 

2.500 euro *

*500 euro bij indiensttreding 
+ 500 euro vanaf zelfstandig werken 
+ 500 euro na 6 maand dienst 
+ 1000 euro na 1 jaar dienst = 2.500 euro

AALST
De Erembald-Kravaal Happening 
was – letterlijk en figuurlijk - een 
stralende editie. De weergoden 
waren het evenement uiterst gun-
stig gezind. De mensen uit de 
streek Aalst, Affligem en Asse 
maar ook daarbuiten, daagden 
in grote getale op. De ruim 1500 
bezoekers hebben kunnen genie-
ten van een heel gezellige dag. 
Met bijna 100 inschrijvingen kan 
de organisatie spreken van een 
succesvolle picknick. Tientallen 
wandelaars hebben genoten 
van de leerrijke gegidste hop- en 
natuurwandelingen. Maar vooral 
het oogsten en plukken van de 
eerste hopranken van het nieuwe 
hopveld in de Nedermolenstraat 
en het drogen in de splinternieu-
we hopast lokte vele nieuwsgieri-
gen. De Affligems werden rijkelijk 

uitgeschonken op de sfeervolle 
feestweide met tal van kraampjes. 
De muzikale optredens maakten 
het hierbij natuurlijk nog gezelli-
ger. “Het was een echte topeditie 
op een toplocatie.” Organisator 
Jeroen Bral van het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme is de 
familie Morlion ontzettend dank-
baar. “Zij stelden niet enkel hun 
eigendom ter beschikking, ze 
hebben allemaal samen ook echt 
hun schouders onder het eve-
nement gezet. Zonder hun inzet 
had we nooit zo een prachtige 
Happening gehad. Meer dan 1500 
bezoekers hebben kunnen genie-
ten van deze streek. Ze hebben 
daarbij veel info gekregen over 
de hopcultuur maar ook over 
de natuur en het landschap en 
alle initiatieven die we daarvoor 
nemen.”

AALST
Voor het eerst sinds anderhalf jaar 
kan CC De Werf dit najaar weer 
op volle toeren draaien. Tijdens de 
herfstperiode heeft het cultuur cen-
trum een rijk aanbod. De program-
matoren stelden de kalender samen 
en stellen enkele van de voorstellin-
gen en shows voor. Seizoenswissels 
gaan altijd gepaard met gemeng-
de gevoelens. De herfst zorgt voor 
prachtige bladerdekken, maar ook 
voor kortere dagen en koudere 
nachten. Bij ons betekent de herfst 
echter maar één ding: eindeli jk 
opnieuw op volle toeren draaien! 
Oktober brengt - hoe kan het ook 
anders - weer bakken talent naar 
ons huis. Onze programmatoren 
geven graag hun ultieme tip: Sara 
(programmator familie) tipt 'Kier' van 
hetpaleis / Kim Karssen & Hendrik 
Kegels op zondag 10 oktober: 
'Laat je met de hele familie gezellig 
wegzakken in onze schouwburgze-
tels voor een visueel feest en een 
ode aan de fantasie voor iedereen 
vanaf 4 jaar!' Programmator Sabine 
kijkt dan weer uit naar 'Het gezin 
Van Paemel' van SKaGeN (wo 6 
okt), waarin steracteur Valentijn 
Dhaenens in de huid kruipt van 
al le 13 personages! Verwacht 

geen monoloog, de andere perso-
nages zijn telkens digitaal aanwe-
zig. Dansvoorstelling 'Underdogs' 
van Cie par Terre (vr 8 okt) staat 
bovenaan het lijstje van danspro-
grammator Karin. Drie getalen-
teerde dansers schitteren onder de 
bezielende leiding van choreografe 
Anne Nguyen. Programmator Toon 
kijkt uit naar de albumvoorstelling 
van het Aalsterse BEECH in onze 
foyer (wo 13 okt, gratis toegang). 
Hun debuutplaat 'ARTIFACT' belooft 
psychedelische indiepop met een 
zweem van nineties-invloeden. 
Omdat 'iemand het moet doen', 
tipt Kathleen (programmator the-
ater, concerten, comedy & cir-
cus) de voorstelling 'Vroeger was 
de toekomst beter' van LAZARUS 
/ Günther Lesage (za 30 okt). 
Kathleen: 'Laat je niet misleiden 
door de raadselachtige aankondi-
gingstekst. Günther Lesage ont-
popt zich in deze straffe solo tot een 
meesterverteller die feilloos balan-
ceert tussen theater en stand-up. 
Puttend uit zijn onwezenlijke erva-
ringen tijdens de lockdown neemt 
hij het publiek op sleeptouw in een 
hoogst entertainende zelfbespiege-
ling.' Meer info over het culturele 
najaar op ccdewerf.be

Stralende editie

De Werf opent nieuw seizoen
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DOE MEE EN MAAK KANS OP UNIEKE PRIJZEN   verandaswillems.be/nl/homesweethome

De Willems home sweet home actie

Specialist  
in tuinkamers en 

woonuitbreidingen

Ontdek de vele mogelijkheden
in onze exclusieve toonzalen

ARDOOIE  
Oostlaan 4 

SINT-MARTENS-LATEM (GENT)   
Kortrijksesteenweg 263

DENDERHOUTEM (HAALTERT)  
Atomveldstraat 6 

MEERHOUT 
Molsebaan 47

KAMPENHOUT 
Haachtsesteenweg 509

Contacteer ons op 055 21 85 31  
of via willemsverandas.be 

voor een vrijblijvend bezoek van één van onze 
experts en een gratis offerte.
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AALST
Samen met 113 andere Vlaamse ste-
den en gemeenten viert Aalst van 18 
tot 25 september opnieuw de ‘Week 
van de Duurzame Gemeente’. Ook dit 
jaar zet de stad Aalst een aantal orga-
nisaties en bedrijven in de kijker die een 
voorbeeld hebben inzake duurzaam-
heid.  “We focussen dit jaar op doel-
stellingen als minder verpakking, pro-
per water en minder CO2-uitstoot. Als 
overheid hebben we een voorbeeld-
functie, maar bedrijven en organisaties 
rondom ons geven vaak even goede of 
nog betere voorbeelden”, zegt schepen 
van Internationale Samenwerking Karim 
Van Overmeire (N-VA). “Daarbij vind ik 
het belangrijk dat we een goede mix 
hebben van groot en klein, van vrijwil-
ligers en bedrijven … Iedereen kan op 
verschillende manieren een bijdrage 
leveren en dat kan ook binnen een ren-
dabel economisch model. Dat is de 
boodschap.” De ‘Duurzame Helden 
2021’ van de Stad Aalst worden voor-
gesteld aan de hand van filmpjes. Die 
zullen op de Facebookpagina van de 
Stad Aalst verschijnen op 15, 20, 22 
en 24 september. (https://www.face-
book.com/StadAalst). De volgende 4 
Aalsterse organisaties staan in de kijker 
als Duurzame Klimaathelden: 't Gepeld 
Ajuintje heeft als missie verpakkings-
vrij leven laagdrempelig maken, ook 
voor de moderne mens met chronisch 
tijdsgebrek. Ze werken hiervoor samen 
met talloze korte-ketenproducenten en 
duurzame ontwikkelaars. Als onder-
deel van een wereldwijde vrijwilligers-
beweging richt River Cleanup Warriors 
Dender zich op zwerfvuilopruiming 
en sensibilisering in rivieren langs de 
Dender. Net zoals de voorbije jaren 
organiseren ze op 18 september tij-
dens World Cleanup Day acties in 10 
gemeentes langs de Dender, waaron-
der Aalst. Ohne Aalst is een verpak-
kingsvrij winkelconcept dat steunt 
op drie pijlers: afvalarm, korte keten 
en biologisch. Daarbij zetten ze in op 
dagelijkse verbruiksgoederen en wer-
ken samen met talloze korte-keten-
producenten en duurzame ontwikke-
laars uit Aalst en omstreken. Jan De 
Nul Group met als hoofdkantoor Aalst 
biedt wereldwijd  unieke en innovatieve 
oplossingen om de levenskwaliteit van 
mensen te verhogen, CO₂-uitstoot te 
reduceren, gemeenschappen te ver-
binden en infrastructuur te verbeteren 
en heeft als globale speler daarom 
een grote impact op de maatschappij. 
Deze vier Aalsterse rolmodellen leveren 
bijzondere inspanningen rond één of 
meerdere van de 5 klimaat-gerelateer-
de duurzaamheidsdoelstellingen. Ze 
zijn ook opgenomen op de website van 
VVSG www.duurzamegemeente.be. 

Vier duurzame 
helden in 
de kijkerAALST

Enkele buurtbewoners heb-
ben bezwaar ingediend tegen 
de komst van een sociaal 
woonproject in Aalst. Aan 
de Schietbaan in Aalst wordt 
een groot sociaal woonpro-
ject gebouwd. ‘Den Tir’, heet 
het. Maar twee buurtbewo-
ners kampen zich tegen de 
komst van het project. Vroeger 
stonden er al sociale wonin-
gen, maar in 2019 werden die 
afgebroken om er op de site 
gloednieuwe sociale woningen 
te bouwen. De firma Dewaco 
staat in voor de realisatie van 
‘Den Tir.’ Die gaat er 88 ultra-
moderne woningen bouwen. 

Dat is ze toch van plan, want 
buurtbewoners doen er alles 
aan om de komst van de soci-
ale huisvestigingen tegen te 
houden.  Twee bewoners 

blijven zich verzetten, maar 
Dewaco hoopt dat zi j hun 
bezwaren intrekken zodat het 
project alsnog gerealiseerd 
kan worden.

Bezwaar tegen komst 
van woonproject 

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 
GRATIS 
DONSDEKEN 
                         
Bij een aankoop 
vanaf € 999
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i Decorate geeft u vakkundig advies bĳ  het kiezen van uw gordĳ nen, behang, tapĳ ten, shades, jaloezieën,...
Perfecte plaatsing & afwerking. Kom uw keuze maken uit ons uitgebreid gamma van klassiek, eigentijds & trendy.

g-decor schilders companie    
VRAAG UW VRĲ BLĲ VENDE OFFERTE

Brusselbaan 329   I   1790 Affligem   I   0495 38 16 02   I   0475 78 28 06   I   info@idecorate.be   I   www.idecorate.be
                                      

i Decorate
HERFST OPENDEURWEEKEND

22 & 23
OKTOBER

vanaf 10u tot 18u

Welkom! 
Ilse & Gunther

              KORTING
oktober/november = actiemaand

advertentie goeiedag idecorate 210921.indd   1advertentie goeiedag idecorate 210921.indd   1 21/09/21   18:1321/09/21   18:13
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Volg ons via

www.goeiedag.be

DAGELIJKS UPDATE 
VAN DE LAATSTE 
CORONACIJFERS SAMEN

TEGEN
CORONA

MODERN  I  KLASSIEK  I  MAATWERK

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

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

Maandag, dinsdag en donderdag 
van 09.30u – 15.30u   
Vrijdag van 09.30u – 14.00u
Zaterdag van 10.00u tot 16.00u
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

A D R O N I T www.poortcenter.be

Uw idee 
is onze 

realisatie 

AALST
Nieuwe studenten aan een hoge-
school hebben het niet altijd makkelijk 
om meteen hun weg te vinden. Of om 
hun vragen te stellen waar ze mee zit-
ten, vaak nog vóór het academiejaar 
start. Daarom zet hogeschool Odisee 
Aalst de Odibuddy's in: geëngageerde 
tweede- en derdejaarsstudenten die 
hun nieuwe collega's graag op weg 
willen helpen en wegwijs maken. Het 
nieuwe academiejaar is gestart en voor 
eerstejaars is dat altijd wel spannend. 
Gelukkig krijgen zij nu al hun eerste 
kennismaking met de nieuwe wereld 
van de hogeschool, op de onthaalda-
gen. “Natuurlijk hebben ze vaak nog 
vragen en voelen ze zich onzeker; de 
overstap vanuit het secundair onder-
wijs is niet altijd eenvoudig. Daarom 
zet hogeschool Odisee Odibuddy's in: 
tweede- en derdejaarsstudenten die 
klaarstaan om de eerstejaars te hel-
pen”, aldus de hogeschool. “Studenten 
zitten vaak al voor de start van het 
academiejaar met een heleboel vra-
gen waar ze graag een antwoord op 
willen weten. We zetten daarom onze 
Odibuddy’s in om die vragen te beant-
woorden nog vóór het academiejaar is 
begonnen. Zo zal de overstap van het 
secundair onderwijs naar het hoger 
hopelijk ook kleiner worden. Want op 
school hadden ze meestal wel iemand 
waarop ze konden terugvallen, maar 
in het hoger onderwijs is dat niet altijd 
evident. Vandaar de buddy's dus. 
Hopelijk kunnen die nieuwe studen-
ten dan al met iets minder stress aan 
hun hogeschoolcarrière beginnen, 
legt Robbe Van Leemput uit, student 
Verpleegkunde en projectleider van 
Odibuddy.

Odisee zet 
speciale 
buddy's in

AALST
 Sinds 1 september zijn er 
grote versoepelingen bin-
nen de horecasector. Ook 
het nachtleven zal vanaf 1 
oktober hoogstwaarschijn-
lijk terug mogen heropstar-
ten. Stap voor stap komt de 
horeca dus terug naar ‘nor-
maal’. Om de horeca nog wat 
meer ademruimte te geven, 
bes l is te het co l lege van  

burgemeester en schepenen 
dat terrassen vanaf oktober 
tot maart tijdelijk winterproof 
mogen worden gemaakt. De 
stad liet deze zomer hore-
cazaken opnieuw toe om uit 
te breiden met tijdelijke ter-
rassen. Deze worden nog 
tot eind oktober toegestaan. 
Aans lu i tend voor z ie t  de 

stad de mogelijkheid om de 
bestaande, regulier vergunde, 
terrassen winterbestendig te 
maken tot en met 31 maart 
2022. Op die manier kunnen 
horecazaken meer zitplaat-
sen aanbieden, ook wanneer 
het koud is. Schepen van 
Economie Katrien Beulens 
(onafhankelijk): “Waar het kan, 
mogen terrassen wind- en 
waterdicht worden gemaakt 

zodat iedereen ti jdens de 
her fst- en wintermaanden 
nog bui ten kan genieten 
van een tas warme koffie of 
een lekker glaasje wijn. Ook 
vorig jaar werd hierin beslist, 
maar door de verplichte slui-
ting vanaf 18 oktober, heb-
ben de horecazaken hier  
weinig tot geen voordeel uit 

kunnen halen. Hiermee wil-
len we de horecazaken nog 
een beetje extra broodnodige 
zuurstof geven.” “Bovenop 
een welgekomen zuurstofbal-
lon voor onze zwaar getrof-
fen horeca ben ik er van over-
tuigd dat de winterterrassen 
een meerwaarde naar sfeer 
en beleving toe zullen zijn tij-
dens de w inte rmaanden 
en de feestperiode. Dit met 
een positieve invloed voor 
heel de retail in onze stads-
kern”, zegt gemeenteraads-
lid Vincent Delforge (N-VA). 
Ook gemeenteraadslid Kris 
Van Vaerenbergh (N-VA) is 
blij met deze beslissing: “Ik 
ben tevreden dat het CBS 
mee gaat in het winterterras-
sen-verhaal, en zo laat zien 
dat ze onze horeca en mid-
denstanders een warm hart 
toedraagt. Dit zal zeker hel-
pen naar een sneller her-
stel van deze zwaar getrof-
fen sector en bijdragen naar 
meer gezelligheid tijdens de 
komende eindejaarsperiode. 
”Horecazaken kunnen een 
aanvraag doen om hun ter-
ras winterbestendig te maken 
via het aanvraagformulier voor 
winterterrassen op de website 
van de stad Aalst. Uiteraard 
moet er steeds rekening 
gehouden worden met het 
reglement en zijn bepaalde 
richtlijnen meegegeven vanuit 
de stad.

Winterterrassen vanaf oktober
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  LAADT ZICHZELF AL RIJDEND OP

5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde dekking van de hybride batterij tot 10 jaar 
mits jaarlijks gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België.

OPENDEURWEEKEND 
16 EN 17 OKTOBER

VERNAILLEN & C°
Albertlaan 147 - 9400 NINOVE 
Tel.: 054 32 13 09

ONTDEK DE NIEUWE
TOYOTA YARIS CROSS 
HYBRIDE

TOYOTA. 
THINK ABOUT IT.  

 4,4-5,1 L / 100 KM  |  100-115 G / KM (WLTP)  |  www.toyota.be Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be
  Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de � scaliteit van uw voertuig. 

AALST
‘Koop Lokaalst en winkel hier’, 
duidelijker kan de boodschap niet 
zijn. De stad geeft haar hande-
laars, marktkramers en horeca-
uitbaters graag een stem via een 
nieuwe Koop Lokaalst-v ideo. 
Het nieuwe circulatieplan is een 
heet hangijzer waar iedereen zijn 
mening over heeft. Heel wat han-
delaars stellen met spijt in hun 
hart vast dat er een negatieve 
sfeer heerst over de bereikbaar-
heid van onze stad. Daarom wil-
len ze een krachtig signaal geven 
en dit ontkrachten. “Aalst niet 

bereikbaar? Dat geloof jee toch 
zelf niet!”, luidt de openingszin 
van de video. Met deze positieve 
communicatiecampagne in de 
gekende ludieke Koop Lokaalst-
stijl bundelen handelaars, horeca-
uitbaters en dienstenbedrijven de 
krachten. In de video krijgen we 
een mix van bekende gezichten 
en nieuwe handelaars. “De goes-
ting om te ondernemen en klan-
ten te verwelkomen spat van het 
beeld. Want wie kan de Aalsterse 
winkeltroeven beter aan de man 
brengen, dan de handelaar zelf?”,  
klinkt het. 

Positief signaal over 
bereikbaarheid in 
‘Koop lokaalst’-video

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

0494/08.76.72
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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
Ter gelegenheid van Strapdag op 17 
september schenkt Kids Concept Store 
‘Room4Kids’ uit Aalst 270 fluores-
cerende rugzakbeschermers aan de 
leerlingen van basisschool DvM. “Als 
mama van 4 kinderen vind ik het enorm 
belangrijk dat onze kinderen zich veilig 
naar school kunnen verplaatsen,” ver-
telt Els Peeters van Room4Kids. “Niet 
enkel op Strapdag, maar ook de rest 
van het schooljaar kunnen de rugzak-
beschermers hun nut bewijzen. We 
hopen hiermee ons steentje bij te dra-
gen om een veiligere omgeving te cre-
eren voor onze kids.”Met de winter in 
het vooruitzicht en meer mensen die 
terug op kantoor gaan werken, mer-
ken we nu al meer verkeer in de stad. 
Als jonge kinderen ’s ochtends en ’s 
avonds steppen, fietsen of wandelen 
naar school en naar huis dan zijn ze 
toch ook al gemakkelijk een halfuurtje 
onderweg. Met de fluorescerende rug-
zakbeschermers kunnen de leerlingen 
opgemerkt de baan op en blijft de rug-
zak droog tijdens een regendag. “Meer 
kinderen te voet, op de fiets of op de 
step kan ik alleen maar aanmoedigen,” 
voegt Els nog toe, “als het maar vei-
lig gebeurt.” Jeroen Van Der Heyden, 
directeur van DvM basisschool: “Een 
initiatief als Strapdag vinden wij als 
school fantastisch. En met onze school 
zetten we graag onze schouders eron-
der en zorgen ervoor dat de leerlin-
gen op een duurzame manier naar 
school komen. We maken het die dag 
extra leuk voor onze leerlingen. Els van 
Room4Kids voegde ook haar bijdrage 
toe door onze leerlingen te voorzien 
van rugzakbeschermers en daar zijn 
we uiteraard enorm blij om.”

270 
fluorescerende 
rugzak-
beschermers 
voor basisschool 
DvM in Aalst

AALST
R e c e n t  s t a r t t e  h e t 
Operat iekwar t ier in Aalst 
met een duurzaam en soci-
aal recyclagebeleid van de 
sterilisatiedoeken. Deze wor-
den voortaan verzameld na 
gebruik, opgehaald en naar 
een dagbestedingscentrum 
gebracht, vlakbij de cam-
pus van het A.S.Z. in Aalst. 
Daar worden ze verwerkt en 
later getransporteerd naar 
een bedrijf dat er plastic kor-
rels van maakt voor hoog-
waardig plastic dat gebruikt 
wordt in diverse vormen in de 

lokale economie. Dr. Rappe, 
uroloog bij het A.S.Z. en ini-
tiatiefnemer van het project: 
“Toen ik over dit project las 
dat intussen is opgestart bij 
een 17-tal andere ziekenhui-
zen, vond ik meteen dat we bij 
het A.S.Z. op de kar moesten 
springen. Je krijgt niet vaak 
de kans om zo’n mooi pro-
ject op te starten dat tegelijk 
werkt aan de duurzaamheid 
van je organisatie, de lokale 
economie ondersteunt én een 
sociale invalshoek heeft. We 
zijn dan ook meteen aan de 
slag gegaan met de hoofd-
verpleegkundige en enkele 
andere enthousiastelingen bij 
het Operatiekwartier, onze 

dienst Preventie en Mil ieu 
en de vzw EnAdviS.” “Ook ik 
was meteen heel enthousiast 
over het project”, vertelt Sara 
Coppin, Preventieadviseur en 
Milieuverantwoordelijke bij het 
A.S.Z., die het project getrok-
ken heeft. “We gingen meteen 
aan de slag, in nauwe samen-
werking met vzw EnAdviS. 
Zij hebben ons van a tot z 
geholpen. Niet alleen met het 
opmaken van een plan van 
aanpak, maar ook met het 
zoeken naar lokale partners 
zoals het dagbestedings-
centrum en het zorgen voor 

materiaal zoals een pers om 
de doeken samen te persen 
en te bundelen voor verzen-
ding. We zijn hen dan ook erg 
dankbaar voor hun hulp bij dit 
project. Het is ongelooflijk hoe 
zij zich belangeloos inzetten 
voor dit project, dat ondertus-
sen maar blijft groeien in meer 
en meer ziekenhuizen.”Hoe 
gaat het project nu juist in zijn 
werk? De propere OK-doeken 
waarin instrumenten steriel 
aangebracht worden voor een 
operatie, worden na gebruik 
verzameld in speciaal hier-
voor voorziene vuilniszak-
ken. Heel belangrijk hierbij 
is dat de doeken die verza-
meld worden niet bevuild zijn 

met bloed of medisch afval. 
Anders komen ze niet in aan-
merking voor recyclage. De 
doeken die wel in aanmerking 
komen worden opgehaald en 
gaan naar het dagcentrum 
Schoonderhage, gelegen op 
slechts enkele honderden 
meters van het A.S.Z. in Aalst. 
Hier halen mensen met een 
beperking alle etiketten eraf, 
worden de doeken geperst 
in balen en klaar gezet voor 
transport naar een recyclage-
bedrijf dat er zwarte plastic 
korrels (granulaat) van maakt 
voor kasten, laptops, bloem-
potten of andere. De bedrij-
ven die dit granulaat gebrui-
ken in hun productie zijn stuk 
voor stuk Belgische bedrijven. 
De korrels worden dus nooit 
naar China of dergelijke ver-
scheept. Rita Petrus, coördi-
nator van het dagbestedings-
centrum Schoonderhage in 
Aalst, waar de doeken ver-
werkt worden: “We zijn heel 
tevreden over deze samen-
werking met het A.S.Z. Het 
verwijderen van de etiketten 
van de doeken is een taak die 
we kunnen toekennen aan 
redelijk wat van onze men-
sen en ze zijn blij dat ze eens 
iets anders kunnen doen. 
Daarbovenop zi jn ze trots 
dat ze voor een ziekenhuis 
kunnen werken.  “Het pro-
ject loopt nu enkele weken, 
dus ik volg momenteel nauw 
op hoe vlot alles verloopt en 
hoeveel er kan verwerkt wor-
den, zowel bij het A.S.Z. als 
bij Schoonderhage”, legt Sara 
Coppin uit. Als alles goed gaat 
en er voldoende capaciteit is, 
zowel binnen het A.S.Z. als bij 
Schoonderhage, om het pro-
ject uit te breiden, wil het ASZ 
dit type van recyclage in de 
toekomst uitrollen op andere 
diensten en campussen.

Het A.S.Z. zet in op duurzaamheid 
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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

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          1300      benzine 2018

CHR 5D 1200 benzine 2018

* automatische versnellingsbak

 ZET UW TANDEN 
IN ONS 

IMMOAANBOD
AALST

Op zondag 12 september 
vond de 33ste editie van Open 
Monumentendag plaats. De 
ideale dag voor Erfgoedcel 
Dender land om hun acti-
viteiten in de kijker te zet-
ten en om het erfgoed in de 
streek nog eens te ontdek-
ken. “Erfgoed en monumen-
ten zijn niet altijd even toegan-
kelijk voor alle doelgroepen. 
Jammer, want ook iemand die 
slecht te been is of hardho-
rig is wil graag genieten van 
ons gemeenschappelijk verle-
den. Het jaarthema van Open 
Monumentendag is ‘erfgoed & 
inclusie’. En net daarom heb-
ben heel wat partners hun 
beste beentje voorgezet om 
hun monument of erfgoed dit 
weekend toch open te gooien, 
met aandacht voor deze groe-
pen waar dit niet altijd even 
evident voor is.” In Aalst kon je 
dan ook verschillende activitei-
ten doen. Bijvoorbeeld de ste-
delijke begraafplaats van Aalst 
op je eigen tempo verkennen 
met de brochure van V.VAK. 
Kom meer te weten over het 
mysterie van het plaatselijk 
ereperk, de begraafplaatsen 

van de Aalsterse kloosterge-
meenschappen en nog veel 
meer. Het Belfort van Aalst 
ontdekken met gids. Je kan 
helemaal tot boven klimmen, 
van waaruit je een mooi uit-
z icht over de stad hebt. 
Men kon ook alles te weten 

te komen over 'de Rubens' 
in de Sint-Martinuskerk. Met 
aansluitend een bezoek aan 
de belevingsexpo “Iedereen 
Rubens”. Of Wandelen langs 
het verleden, heden en de toe-
komst van de Aalsterse stati-
onsomgeving. “In deze 2 uur 
durende wandeling leer je alles 
over de bouw van het station 

en latere ontwikkeling”, aldus 
Erfgoedcel Denderland. “De 
stad ruiken, proeven, horen, 
voelen en beleven in een spe-
ciale stadswandel ing voor 
blinden en slechtzienden. Tot 
slot kon men ook kunstwer-
ken bekijken uit het kunst-

project Oneindige Zuil in de 
Begijnhofkerk. Daarbij heb-
ben alle deelnemers thuis een 
kunstwerk gemaakt met online 
begeleiding. Nu worden deze 
kunstwerken tentoongesteld 
als één geheel, vergelijkbaar 
met ”de Oneindige Zuil” van 
de Roemeense beeldhouwer 
Constantin Brancusi.”

Open Monumentendag
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Download 
onze app en 
wees als eerste 
op de hoogte van 
al het nieuws uit de 
club!

iOS Android

@LindemansAalst

Lindemans Aalst

Tectum Achel
VS

23/10/21 
19u30

Decospan Menen

Lindemans Aalst
VS

06/11/21 
20u30

Lindemans Aalst

BDO Haasrode Leuven
VS

13/11/21 
19u30

Knack Roeselare

Lindemans Aalst
VS

20/11/21 
20u30

Lindemans Aalst

/
VS

30/10/21 
19u30

Koop nu je abonnement! 
Alle informatie op onze wesbite: 

www.lindemansaalst.be

AALST
Jan Louies, bezieler van het Aalsterse 
dialect, geeft opnieuw lessen Oilsjters. 
Dat doet hij aan het Cvo Pro Aalst. 
“Liert perfekt Oilsjters op een ple-
zante manier! De 7sten oktoeber 
starten de lessen Oilsjters (1ste joor) 
in d'auvendschoel verdrom. 12 don-
derdaugen van koort noor de zessen 
tot voif van d’halverting in ‘t  CVO Pro 
op de Vesten (Koizersploin 19) in Oilsjt 
(vanoigest)”, aldus de heren Jan en Piet 
Louies. “Mier info en inschroiven via de 
website https://www.cvopro.be/talen/
cursus-aalsters/  Op ’t program (nieve 
oindteirmen!) stoot oitsprauk, woerden-
schat en spraukkoensjt en ciltjireilen info 
over Oilsjt. Me het getoigschrift meigde 
nor ’t twiede joor goon!” Voor zij die 
de taal graag willen leren, maar nog 
niet machtig zijn, herhalen Jan en Piet 
graag hun bericht in het Nederlands. 
“Leer perfect Aalsters op een plezierige 
manier! Op 7 oktober starten de lessen 
Aalsters (1ste jaar) in de avondschool.  
12 donderdagen van 6u15 tot 9u25 
in het CVO Pro, Keizersplein 19 Aalst. 
Op het programma staan uitspraak, 
woordenschat en grammatica van het 
Aalsters  en culturele informatie over 
Aalst. Een getuigschrift geldt als toela-
ting voor het tweede jaar.”

Leer opnieuw 
OilsjtersAALST

Op zondag 12 september 
vond de 33ste editie van Open 
Monumentendag plaats. De 
ideale dag voor Erfgoedcel 
Dender land om hun acti-
viteiten in de kijker te zet-
ten en om het erfgoed in de 
streek nog eens te ontdek-
ken. “Erfgoed en monumen-
ten zijn niet altijd even toegan-
kelijk voor alle doelgroepen. 
Jammer, want ook iemand die 
slecht te been is of hardho-
rig is wil graag genieten van 
ons gemeenschappelijk verle-
den. Het jaarthema van Open 
Monumentendag is ‘erfgoed & 
inclusie’. En net daarom heb-
ben heel wat partners hun 
beste beentje voorgezet om 
hun monument of erfgoed dit 
weekend toch open te gooien, 
met aandacht voor deze groe-
pen waar dit niet altijd even 
evident voor is.” In Aalst kon je 
dan ook verschillende activitei-
ten doen. Bijvoorbeeld de ste-
delijke begraafplaats van Aalst 
op je eigen tempo verkennen 
met de brochure van V.VAK. 
Kom meer te weten over het 
mysterie van het plaatselijk 
ereperk, de begraafplaatsen 

van de Aalsterse kloosterge-
meenschappen en nog veel 
meer. Het Belfort van Aalst 
ontdekken met gids. Je kan 
helemaal tot boven klimmen, 
van waaruit je een mooi uit-
z icht over de stad hebt. 
Men kon ook alles te weten 

te komen over 'de Rubens' 
in de Sint-Martinuskerk. Met 
aansluitend een bezoek aan 
de belevingsexpo “Iedereen 
Rubens”. Of Wandelen langs 
het verleden, heden en de toe-
komst van de Aalsterse stati-
onsomgeving. “In deze 2 uur 
durende wandeling leer je alles 
over de bouw van het station 

en latere ontwikkeling”, aldus 
Erfgoedcel Denderland. “De 
stad ruiken, proeven, horen, 
voelen en beleven in een spe-
ciale stadswandel ing voor 
blinden en slechtzienden. Tot 
slot kon men ook kunstwer-
ken bekijken uit het kunst-

project Oneindige Zuil in de 
Begijnhofkerk. Daarbij heb-
ben alle deelnemers thuis een 
kunstwerk gemaakt met online 
begeleiding. Nu worden deze 
kunstwerken tentoongesteld 
als één geheel, vergelijkbaar 
met ”de Oneindige Zuil” van 
de Roemeense beeldhouwer 
Constantin Brancusi.”

Open Monumentendag
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L&S V A S T G O E D

T: 0473 96 11 22  I  www.LSvastgoed.be 
Ninoofsesteenweg 84  I  1750 Eizeringen – Lennik
T:02 532 22 57  I  E: info@LSvastgoed.be

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

€ 439.000

LENNIK (EIZERINGEN)

RUIME VILLA  met Zger TUIN. Oa; 4 SLPKS 
waarvan 1 met DOUCHEKAMER en 1 met 
DRESSING. Apart bureau. Inger. kkn met ber-
ging. VRIJ BEROEP MOGELIJK dankzij APARTE 
INGANG. GARAGE, kelder. EPC 215 - Vg/WgLk/
Gmo/Gvkr/Gvv. NIEUWE VOORWAARDEN

€ 595.000

ROOSDAAL (PAMEL)

VILLA op een perceel van 17a78. 
Afgewerkt met LUXUEUZE, KWALI-
TATIEVE en TIJDLOZE materialen. Ge-
renov in 2011. 3 slpks. RUIME badkmr 
en DOUCHEkmr. VOLLEDIG onderkel-
derd.  EPC 221 - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv

€ 445.000

DILBEEK (SCHEPDAAL)

PRACHTIG ingerichte en SUPER-
GEZELLIGE 3-gevel met Zger. 
TUIN. 3 slpks. NIEUWE volledig ge-
inst. kkn. VOLLEDIG onderkelderd / 
Garage. EPC 308 - Gvg/Wg/Gmo/
Vkr/Gvv

€ 249.000

TERNAT (WAMBEEK)

te RENOVEREN 3-gevel op een 
perceel van 5 are 35 ca . EPC 823 
- Gvg-WgLk-Gmo-Gvkr-Gvv.

€ 139.000

AALST (NIEUWERKERKEN)

Verder af te werken RUWBOUW-
WONING op een perceel van 1a23 
met een bewoonbare opp van 
260m². Plannen aanwezig. EPC 637 
- Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv

€ 649.000

HERNE (HERFELINGEN)

LANDELIJK gelegen HOEVE in U-vorm met woon-
gedeelte, GROTE schuur en STALLEN op 44,7a. 
WEIDE met BOOMGAARD. VERNIEUWDE daken. 
INSTAPKLAAR. 3 slpks, 4de mogelijk. VEEL op-
bergruimte. Binnenkoer. Zonnepanelen. PRACH-
TIGE ligging. EPC 298 - Gvg/WgLk/Gmo/Gvkr/Gvv

€ 445.000

DILBEEK (ST.-M.-BODEGEM)

CHARMANTE INSTAPKLARE 
VILLA OP +- 6 are.  Woonkamer 
met OPEN HAARD & GEINST. kkn. 
3 slpks & badkamer. AANGELEGDE 
TUIN. GROTE GARAGE.  EPC 297 - 
Vg/Wg/Gmo/Vkr/Gvv. 

GERAARDSBERGEN

RUSTIG gelegen GERENOVEERDE 
rijwoning met woonkamer, inge-
richte keuken, douchekamer en 
berging. 4 SLPKS. Elec. Conf. EPC 
187 - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv.

ROOSDAAL (STRIJTEM)

Te RENOVEREN 4gevel op een 
perceel van 4a60ca. GLVL; Hal, 
woonkmr, kkn, berging, GARAGE. 
Verd: 4 SLPKS mogelijk, badkmr. 
TUIN. EPC 415 en 726 - Vg/WgLk/
Gmo/Gvkr/Gvv

€ 265.000

NINOVE (CENTRUM)

Zeer lichtrijk APP(105m²) met o.a. 
2 GROTE slpks  waarvan 1 met 
DRESSING. LIFT AANWEZIG.  
AUTOSTAANPLAATS en kelder. 
FIETSENBERGING. EPC 167 - Vg/
Wg/Gmo/GvKr/Gvv

ROOSDAAL (PAMEL)

PRAKTISCHE BUNGALOW met 
TUIN. 2 SLPKS op 7a. INRICHT-
BARE zolder voor MEERDERE slpks 
GARAGE. ELEK CONFORM. EPC 
300 - Vg/WgLk/Gmo/Gvkr/Vv

€ 425.000

ROOSDAAL (PAMEL)

Instapklare 4GEVEL op +- 11 are. 3 
SLPKS. TUIN + WEIDE met PRACH-
TIG verzicht. GARAGE + CARPORT. 
EPC 307 - Vg/WgLk/Gmo/Gvkr/
Gvv

€ 825

NINOVE (CENTRUM)

TE HUUR: Modern DUPLEX app op 
de 3de verd met LIFT. 2 SLPKS. Pri-
vate GARAGE en KELDER. TERRAS 
v 37m².  EPC 132

EDINGEN (LETTELINGEN)

GERENOV. 4-gevel aan op 5 are 50. 3 
Slpks. O.a. RUIME woonkmr en INGER. 
LEEFkeuken. POLYVALENTE ruimte. terras 
met JACUZZI en tuin. Wasplaats/fietsen-
berging en bureel.  Badkmr + douchekmr. 
AIRCO. EPC 264 - Gvg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv 

€ 349.850

LENNIK (ST.-KWINTENS)

COMPLEET AFGEWERKTE 3-gevel op +- 
3a. INGER. kkn. OPEN trap + MEZZANI-
NE. Bureau en 2 SLPKS. RUIME badkmr. 
GARAGE en 2 autostaanplaatsen. TUIN. 
ELEC. CONF. EPC 488 - Gvg/Wg/Gmo/
Gvkr/Gvv. NIEUWE VOORWAARDEN

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT IN VOORVERKOOP VERVOEG 
ONS TEAM! 

zie: www.LSvastgoed.be 
€ 130.000

LIEDEKERKE

Impegemstraat 42 - Heel goed gele-
gen BOUWGROND van 3a90ca. Ge-
schikt voor HALFOPEN BEBOUWING. 
Breedte terrein: 8,60m. . CENTRALE 
LIGGING! Gvg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv. 
NIEUWE VOORWAARDEN

BOUWGROND

€ 90.000

GERAARDSB.(OVERBOELARE)

Schillebeekstraat:4 GOED GELEGEN BG 
voor bouw eengezinswoningen : 3 HOB 
met 7m gevelbr. Gvg-WgLk-Gmo-Gvkr-Vv

BOUWGRONDEN

WIJ ZIJN 
OP ZOEK 

NAAR 
PANDEN 

VOOR ONS 
CLIËNTEEL!

NIEUWBOUWPROJECT TE DILBEEK

TOPLOCATIE nabij STATION! BEN-appar-
tementen (oa warmtepomp, zonnepanelen, 
vloerverwarming....) met ondergrondse PAR-
KEERPLAATSEN, RUIME terrassen en (gem) 
tuinen. EPB <E30 - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv

WERKEN GESTART

KWALITEIT WERKT ALTIJD!

6% BTW MOGELIJK

ALLE INFO OP KANTOOR Vanaf € 249.000

€ 545.000

LENNIK (EIZERINGEN)

4-gevel op 5,98 are met 3 slpks. O.a. hal met 
vestiaire en wc. Woonkamer met zicht op 
TUIN. INGERICHTE kkn met ontbijthoek. PO-
LYVALENTE ruimte. BERGING en GARAGE. 
GROTE badkamer. OPBERGZOLDER. +++ ELEK 
CONF +++ EPC 204 - Vg/WgLk/Gmo/Gvkr/Gvv

COMMERCIËLE LIGGING

€ 100.000
1 GB met 8,8m gevelbr

VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG
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VOLGENDE THUISWEDSTRIJD:

zondag 10 oktober om 15u00

Eendracht Aalst 
– 

SK Pepingen-Halle

CLUBRESTAURANT
Wedstrijddiner verzorgd door Food, Tastes & more

en Traiteur Jurgen

Opwarmertje
• 

Garnalencocktail
•

Chateaubriand champignon/pepersaus en frietjes
•

Tarte tatin
• 

Koffie/Thee

€ 65 (incl. wedstrijdticket)

Reserveren kan tot woensdag 6 oktober via de website 
of restaurant@eendracht-aalst.be.

AALST
Op 19 december kan je opnieuw 
eens lopen op een specia le 
manier door het stadscentrum van 
Aalst. Tijdens de Valckenier Santa 
Run, georganiseerd door Maspoe, 
is het de bedoeling dat je voor 
één keer niet je favoriete loopte-
nue van Adidas of Nike aantrekt. 
Starten aan de Santa Run doe 
je uiteraard in een kerstkostuum. 
De stadsloop gaat ’s avonds door 

en brengt je langs leuke plekken 
en doorheen verrassende gebou-
wen. Zo werd er in het verleden 
al door de Tereosfabriek gelopen, 
of door het VTI, het administra-
tief centrum, café Den Heiligen 
Gheest en bibliotheek Utopia. 
Maspoe organiseer t het hele 
najaar ‘City Nightruns’ op verschil-
lende plekken. Zo zijn voor Aalst 
bijvoorbeeld Ninove, Wetteren en 
Buggenhout aan de beurt.

AALST
De post bouwt haar kantoren-
netwerk af, de banken bouwen 
hun netwerk af, betaalautomaten 
verdwijnen uit het straatbeeld, de 
stadsdiensten centraliseren hun 
dienstverlening in het administra-
tief centrum.. Alles wordt gedigi-
taliseerd en gecentraliseerd. Dat 
zorgt ervoor dat sommige oude-
ren uit deelgemeenten uit de boot 
dreigen te vallen. CD&V Aalst 
vraagt in de stad aan het bestuur 
om werk te maken van dorpspun-
ten, om de kernen van de deel-
gemeenten toch nog te voorzien 
van diensten. “Het resultaat is 
een kaalslag in de deelgemeen-
ten en in verschillende wijken van 
Aalst, waarbij basisdienstverlening 
wordt teruggeschroefd. Vooral 
voor oudere en meer kwetsbare 
mensen en voor mensen die nog 
niet mee zijn in de digitalisering is 
dat ferm vervelend”, aldus de par-
tij. “Onder impuls van de CD&V-
fractie in het Vlaams Parlement 
is een resolutie over kernverster-
kend beleid goedgekeurd. Eén 
van de voorstellen is het invoe-
ren van het DORV-concept. Het 
concept komt overgewaaid uit 
Duitsland en de afkorting staat 

voor “Dienstleistung und Ortsnahe 
Rundum Versorgung” (DORV). 
Ook de provincie Oost-Vlaanderen 
heeft het concept van de “dorps-
punten” ondertussen omarmd 
en biedt ondersteuning bij de uit-
werking ervan.” Doelstelling is om 
verschillende sociale, maatschap-
pelijke en commerciële functies 
onder één dak of dicht bij elkaar in 
één onderneming te combineren. 
Door de combinatie van diensten 
op één plek (in één nabijheidscen-
trum) blijft het financieel haalbaar 
om basisdienstverlening te verzor-
gen dicht bij de mensen. Dat kan 
gaan over het afgeven en opha-
len van postpakjes, brievenpost, 
geldafhaling, bibliotheken, het 
kopen van tickets voor het open-
baar vervoer en het afhalen van 
een rijbewijs of een identiteitskaart 
enz.. Ook kan digitale vorming in 
de nabijheidscentra doorgaan. We 
vragen bovendien om blijvend te 
investeren in de wijkwerking van 
de politie. CD&V roept het Aalsters 
stadsbestuur op om een initiatief 
te nemen om de banken, de post 
en andere publieke en private 
dienstverleners samen te brengen 
en de dorpspunten in Aalst con-
creet uit te werken.

Opnieuw lopen door 
Aalsterse stadscentrum

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

www.miba.be

NIEUW HEKKEN!

GRATIS MOTOR 500N TOT 30/10 BIJ AANKOOP VAN SECTIONAAL POORT

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

DE VLEMINCK JAN 
Philippe - Danny

B
V

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

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

info@devleminckjan.be
www.devleminckjan.be

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

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

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

AALST
Op 15 en 16 oktober nemen 
enkele tumblers van Koninklijke 
Turnkring Aalst deel aan het 
Open Frans Kampioenschap 
tumbling in Colomiers, nabij 
Toulouse. Na een lange en 
moeili jke periode van inac-
t iv i te i t  zowel qua tra in in-
gen als wedstrijden te wij-
ten aan de Corona cr is is 
zijn Sara Neyrinck (16), Sam 
Van den Berghe (15 jaar), 
Nore Schokaert (15), Amber 
Asselman (14) en Amy De Lil 
(13) klaar om opnieuw op het 
hoogste niveau te presteren. 
“Nadat we vernomen hadden 
dat de Loulé Cup in Portugal 
dit najaar niet doorgaat, zijn 
we op zoek gegaan naar een 
waardig alternatief om inter-
nationale ervaring op te doen. 
Aangezien de Fransen de laat-
ste jaren opnieuw een hoog 
niveau neerzetten, leek het ons 
interessant om aan deze wed-
strijd deel te nemen. Tijdens 
het laatste WK en World Age 
Group Competitions in Tokio 
eind 2019 was reeds zicht-
baar dat de Franse federatie 

extra investeert in discipline 
tumbling. Het is dus een uitda-
ging om ons te meten met de 
Franse meisjes.” zegt hoofd-
trainster Natalie De Neef. Voor 
Sara, die eind april nog knap 
vijfde werd op het Europees 
Kampioenschap in Sotsji is 

deze wedstrijd een voorberei-
ding voor de World Age Group 
Competitions (jeugd WK) later 
dit jaar in Baku, Azerbeidzjan. 
Ook Sam, Nore, en Amy kwa-
lif iceerden zich (samen met 
Esmee Van Den Steen (12), 
Kato Heymans (12) en Sien 
Stessens (11) ook allen gym-
nasten van KT Aalst. “We zijn 

heel blij dat we na het voor-
bije Corona-jaar opnieuw doel-
stellingen kunnen vooropstel-
len. Onze discipline is jammer 
genoeg niet Olympisch, noch-
tans is onze discipline zeer 
spectaculair en trainen onze 
gymnasten maar liefst 13 uur 

per week. Met gemotiveerde 
gymnasten, een sterk trai-
nersteam vol expertise en een 
compleet uitgeruste turnzaal 
in sportcomplex Schotte willen 
we onze ambities verder waar-
maken. Een finaleplaats op de 
French Open is het eerste doel 
waar we voor gaan!” zegt trai-
ner Yannick Vanden Bleeken.

Tumblers KT Aalst 
aan de slag in Frankrijk
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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
De Aalsterse Levensloop, een actie 
voor het goede doel in het stadspark, 
kon dit jaar weer doorgaan. Normaal 
zakken er tientallen groepen, bedrijven 
en sportverenigingen af naar Osbroek 
om rondjes te lopen voor het goede 
doel. Dat 24 uur lang, om zo geld in te 
zamelen voor Kom op Tegen Kanker.  
Maar de organisatie installeerde dit jaar 
een mini-editie van Levensloop. Dat 
komt omdat niet lang genoeg duidelijk 
was onder welke maatregelen die loop 
nu kon doorgaan. Ondanks de klein-
schalige editie heeft de Levensloop wel 
weer zijn stempel gedrukt. Maar liefst 
2.000 sportievelingen kwamen rond-
jes afhaspelen voor het goede doel. 
Ook tijdens een coronajaar wordt er 
geld ingezameld. In totaal kwam de 
opbrengst uit op een goede 30.000 
euro. Geld dat allemaal voor de strijd 
tegen kanker is. De lopers hebben zich 
getoond, ze hebben laten zien dat ze 
er zijn voor de vechters die een strijd 
tegen kanker voeren. De organisatie 
hoopt ongetwijfeld dat Levensloop vol-
gend jaar opnieuw in zijn volle glorie 
kan doorgaan. Want Levensloop is tel-
kens een echt volksfeest in het stads-
park.

Mini-
Levensloop 
lokt 2.000 
lopers 

AALST
Aan de carnavalswerkhal-
len ging eind september de 
Aalsterse carnavalsbeurs door. 
Daarmee wordt het carnavals-
seizoen op gang getrapt. De 

Aalstenaar kijkt rijkhalzend uit 
naar februari volgend jaar, dan 
moet de stoet opnieuw door 
de Aalsterse straten rijden. De 
Aalsterse Gilles toerden ter 
gelegenheid van hun 50ste 
verjaardag rond de carna-

valswerkhallen. De carnavals-
beurs, die het hele weekend 
duurde, werd georganiseerd 
door Steve De Backer, uitba-
ter van carnavalskantine ‘Halle 
13.’ Na een lange periode 

van inactiviteit komt het leven 
rond de hallen terug op gang. 
En dat is maar goed ook, de 
Aalstenaars hebben name-
lijk iets om naar uit te kijken. 
Tenminste, daar lijkt het toch 
op. Aalst Carnaval lijkt er nu 

echt wel aan te komen. Tijdens 
de carnavalsbeurs konden 
mensen niet alleen genieten 
van de doortocht van de Gilles, 
of van livemuziek. Op de beurs 
worden er ook allerhande din-
gen verkocht, om helemaal in 
de carnavalssfeer te komen. 
Denk maar aan een uitgebreid 
fotoboek over het grote carna-
val van 2020, met alles erop en 
er aan. Al is daar ook aandacht 
voor het alternatieve feest in 
2021. Tijdens de beurs wer-
den er ook tal van attributen 
verkocht. Hendrik Daelman, 
bezieler van ‘Oilsjt, goi stad 
van men droeimen’, stond er 
namens OLG Smabollen mé 
pikkels om lampekappen, velle 
frakken en andere rekwisieten 
te verkopen. In de werkhallen 
worden ook nog wat stukken 
te koop gezet, dat kan handig 
zijn voor carnavalsgroepen die 
nog op zoek zijn naar wat ze 
precies op hun wagen kunnen 
zetten.

AALST
“Het is erg jammer voor ons 
sociaal woonbeleid dat enkele 
individuen een boycot orga-
n iseren tegen het pro ject 
Somergempark in volkswijk 
Den Tir”, reageert schepen van 
Wonen Sarah Smeyers (N-VA). 
Dat zegt ze naar aanleiding 
van de aanslepende beroeps-
procedures voor dit sociaal 
woonproject. De schepen zegt 
begrip te tonen voor mogelijke 
tegenkanting tegen dergelijke 
projecten in wijken waarin nog 

geen sociale woningen wer-
den gebouwd: “Ik begrijp dat 
buur tbewoners argwanend 
zijn als het over nieuwe soci-
ale woonwijken gaat, maar de 
volkswijk aan de Schietbaan is 
sinds jaar en dag gekend als 
een buurt met sociale wonin-
gen”, zegt Smeyers. Deze site 
aan het Somergempark werd 
enkele jaren geleden door de 
stad Aalst verkocht aan de 
sociale huisvestingsmaatschap-
pij Dewaco. “We waren destijds 
heel tevreden dat Dewaco onze 

partner werd in de renovatie van 
ons bestaand sociaal patrimoni-
um. De huisvestingsmaatschap-
pij ontwierp een mooi, kwali-
tatief en energiezuinig project, 
waarvan de realisatie nu al 4 
jaar stil ligt. En dat valt echt te 
betreuren”, zegt de schepen. Ze 
hoopt dat de omwonenden hun 
bezwaren laten vallen, dat er 
snel verder gebouwd kan wor-
den en dat de oorspronkelijke 
bewoners van de Schietbaan 
dan eindelijk terug naar hun 
gerenoveerde huizen kunnen.

Carnavalsbeurs

Buurt met sociale woningen
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 www.immomarc.be

BIJ ONS EEN BETAALBARE COMMISSIE

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

TEL. 0495 54 65 50

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

WIJ ZIJN 
DRINGEND 

OP ZOEK 
NAAR PANDEN 

VOOR ONS 
CLIENTEEL !

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

GRATIS WAARDEBEPALING
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 € 179.000

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 

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 staanplaats3 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.

VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG
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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. 

AALST
De Aalstenaar mag zich stilaan 
opmaken voor een spetterende 
editie van het feest in 2022. De 
coronacijfers evolueren gunstig, 
de vaccinatiecampagne verloopt, 
zeker in Aalst, goed. Dat carnaval 
doorgaat is nog niet helemaal offi-
cieel bevestigd, maar niets meer 
lijkt het feest uit de weg te kunnen 
helpen. Burgemeester Christoph 
D’Haese wil het volksfeest graag 
teruggeven aan het volk. Dat zei 
hij eerder al en daar ziet het er ook 
naar uit. De omstandigheden evo-
lueren gunstig en federaal wordt 

er ook al meer toegelaten. Zo zijn 
nachtclubs bijvoorbeeld open 
sinds begin oktober. Dat alles 
zorgt ervoor dat ij zo na niets nog 
een nieuwe editie van carnaval uit 
de weg kan helpen. Vorig jaar kon 
het volksfeest niet doorgaan, maar 
nu zit de driedaagse er wel aan te 
komen. Aalst carnaval moet door-
gaan op 27 februari. Het stads-
bestuur is momenteel alles in het 
werk aan het stellen om dat volks-
feest op een veilige manier te laten 
verlopen. Verwacht wordt dat de 
stad volgende maand met meer 
nieuws naar buiten komt.

AALST
Als alles goed gaat heeft ultraloper 
Dimitri Parewyck er op 6 oktober 
wel een heel bijzondere uitdaging 
opzitten. De man loopt voor Kom 
op tegen Kanker langs alle lands-
grenzen van België. Hij zamelt geld 
in voor het goede doel en haspelt 
op een tiental dagen zo’n 1.380 
kilometer af. Vertrekken deed hij 
in De Klinge in het Waasland en 
na één dag lopen zat hij al diep 
in de Kempen. Vervolgens ging 
zijn tocht langs Lommel, Maaseik, 
Voeren en de Ardennen. “Twee 
jaar geleden is mijn vader gestor-
ven aan kanker. Ik wilde iets 
terugdoen. Tijdens corona kwam 
het idee in me op om de volle-
dige landsgrens af te lopen. Langs 
Nederland, Duitsland, Frankrijk en 
dan terugkeren langs elke badstad 
aan de kust”, legt hij uit. Dimitri 
heeft al wel wat uitdagingen achter 
de rug. Hij liep al eens de doden-
tocht uit, nam deel aan een halve 
triatlon.. “Maar dit is toch wel nog 
iets anders. Ik loop dagelijks 80 
kilometer. Hopelijk hou ik het vol”, 

zegt de Aalstenaar. Dimitri steu-
nen kan via de facebookpagina 
van ‘Belgian Border Run’. Wie een 
bedrag wil doneren kan dat op 
BE04 7370 5534 7031

Carnavalseditie lijkt er 
nu echt wel aan te komen

Dimitri loopt landsgrenzen 
af voor goede doel 

RUBRIEK :

REGIO :

HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?

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 

O p  z o e k  n a a r  e e n 
schoonmaakbedrijf  in de 
buur t voor uw kantoor of 
onderneming? Contacteer 
ons via onze website www.
ecogreencleaning.be of tel. 
0484-079.558.

Helderziende Esmiranda - 
Pendelen, kaartleggen met 

TE KOOP

VARIA

Calpe, zeer mooi appar-
tement te huur, direct 
a/h strand en Ifach baai 
nu met vroegboekkor t-
ing! Foto's en pr ijzen: 
miadeclercq@gmail.com 
0495223349

 
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

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

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 
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

Pracht 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

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

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

Bedanking aan het Heilig 
Hart. Gebed aan het Heilig 
Hart. VDMS
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Dronkenborrestraat 50, 1741 Wambeek  I  02 582 74 51

www.perkoplant.be

OPEN VANAF 15 SEPT. TOT 1 NOV.

CHRYSANTEN EN GRAFSTUKKEN 
MET WINTERHARDE PLANTEN

NU BESTELLEN

Donderdag gesloten!
DONDERDAG  
21/10 en 28/10 
open tot 17u00

Open op weekdagen 
van 10u tot 18u

Zondag open 
van 10u tot 13u

AALST
We worden opgeschrikt door het 
plotse overlijden van Aalstenaar 
Guy Verhoeven. De man werd 
63 jaar en liet eind september 
het leven. Bij veel Aalstenaars 
doet Verhoeven een belletje rin-
kelen, als de man achter de 
groep ‘Positieve en negatieve, 
opbouwende kritiek in Oilsjt van 
op de achterste bank’. In die 
Facebookgroep legde hij dik-
wijls de vinger aan de pols over 
actuele thema’s. Zo’n 2.000 

leden volgden wat Guy te ver-
tellen had over wat er in Aalst 
gebeurde. Guy Verhoeven woon-
de in de Nieuwstraat in Aalst en 
kwam in het voorjaar nog in het 
nieuws toen hij de onveilige situ-
atie met straatracers aankaartte. 
De man ging geen conflict uit de 
weg, gaf iedereen zijn ongezou-
ten mening maar informeerde 
de burger ook met zijn groep. 
Enke le weken ge leden was 
Guys jongere broer eveneens  
overleden.

Aalstenaar Guy Verhoeven 
overleden 



COLLECTIE

NIEUW!

NIEUW!

AALST Gentsesteenweg 360 ASSE Gentsesteenweg 15WWW.CLIPS.BE  SINT-MARTENS-LATEM   Kortrijksesteenweg 5

AALST Gentsesteenweg 360 ASSE Gentsesteenweg 15WWW.CLIPS.BE  SINT-MARTENS-LATEM   Kortrijksesteenweg 5
NIEUW!

Ontdek vanaf nu onze NIEUWE COLLECTIE HANDTASSEN & LEDERWAREN van absolute topmerken 
zoals Coccinelle, KAAI (foto boven), Liu Jo, Nathan-Baume, Marie Martens (foto onder), Mieke Dierckx, ...  


