
JAAR
25

1996-2021

Volg ons via

GROOT AALST  I  NR. 100  I  JAARGANG 8  I  WOENSDAG 24 NOVEMBER 2021

AALST
I n  Aa ls t  word t  de Corona-
testcapaciteit opgedreven dank-
zij een extra testcentrum op de 
Albrechtlaan. De Eerstelijnszone 
Regio Aalst richt met hulp van 
Stad Aalst vanaf donderdag 
18 november 2021 een testcen-
trum op. Het nieuwe testcentrum 
is een samenwerking tussen de 
Eerstelijnszone Regio Aalst (Erpe-
Mere, Denderleeuw, Haaltert, Lede 
en Aalst), de huisartsenwachtpost, 
het OLV en het ASZ en de stad 
Aalst. Het testcentrum is onderge-
bracht in het wijkgezondheidscen-
trum 'De Oever' van het Daenshuis 

op de Albrechtlaan 117.  Nu de 
besmettingen weer stijgen, en het 

virus meer circuleert, kunnen de 
ziekenhuizen amper de telefoontjes 
bijhouden. Iedereen met sympto-

men of met een hoogrisicocontact 
wil zich op corona laten testen. Om 

aan die vraag te voldoen, wordt 
de capaciteit in Aalst gevoelig uit-
gebreid.  “Dat grote aantal test-

aanvragen zorgt voor een enorme 
druk op de reguliere zorg, en zelfs 
gewone consultaties komen in het 
gedrang. Dringende actie is nodig 
om de hardwerkende zorg niet 
extra te belasten. Daarom starten 
we samen 'De Oever', een extra 
testcentrum op de Albrechtlaan 
waar je een afspraak kunt maken 
voor een PCR-test”, zegt burge-
meester D’Haese. Openingsuren 
weekdagen van 13 tot 21 uur en 
in het weekend van 9 tot 17 uur. 
Opgelet: testing kan enkel na 
afspraak, online via www.mijnge-
zondheid.be of telefonisch 053 22 
02 55.

Nieuw testcentrum in Aalst

Z.5 Mollem 240
1730 Asse - Mollem
T. 02/452 27 10
F. 02/452 35 85
info@carrosserievermoesen.be
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De grote wereld-
l e i de r s  z i j n  i n 
G l a s g o w  u i t 
mekaar gegaan 
met een politiek 
compromis over 
het milieu. Helaas 
weten we nu al 

dat dit onvoldoende zal zijn om 
op korte termijn onze planeet te 
vrijwaren van verdere klimaatram-
pen. In ons landje wordt alweer 
volop gebakkeleid tussen de ver-
schillende regeringen, over nieu-
we gascentrales en de verplichte 
vaccinatie. Ondertussen rolt de 
vierde coronagolf in alle hevig-
heid over ons land, met nieuwe 
recordcijfers. Momenteel liggen 
er meer dan 3000 mensen in het 
ziekenhuis waarvan meer dan 600 
op intensieve zorg. De piek van 
deze nieuwe golf wordt pas ver-
wacht midden december. Hopelijk 
krijgen we deze nieuwe golf tijdig 
weer onder controle en kunnen 
we een nieuwe lockdown voor-
komen. Iedereen hoopt immers 
dit jaar Kerst en nieuw gezellig te 
kunnen doorbrengen met familie 
en vrienden.
 
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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Daan VAN RILLAER
daan.goeiedag@telenet.be

25 jaar
Ooit wilde hij profvoetballer worden, 
maar een zware blessure gooide roet in 
het eten. Sven Mary (49) besloot dan maar 
rechten te gaan studeren. Hij haalde zijn 
diploma in 1997 aan de Vrije Universiteit 
Brussel, voerde in 2002 zijn eerste assi-
senproces en werd op enkele jaren tijd 
een van de bekendste strafpleiters van 
het land. De zoon van gewezen VRT-baas 
Tony Mary heeft inmiddels zijn eigen kan-
toor in Brussel. Wij hadden bijna 10 jaar 
geleden een exclusief interview met een 
van de meest besproken strafpleiters in 
ons land. 

Advocaten worden vaak omschreven als 
grootverdieners, maar daar staat
ook heel wat tegenover. 
Hoeveel uren klopt u per week? 
Ik sta in de week altijd op rond 6.30u, om ten 
laatste om 7u te vertrekken naar het werk. Ik 
werk zes dagen op zeven en een gemiddelde 
werkdag duurt toch zo’n vijftien uur. Eén dag 
per week, zaterdag of zondag, hou ik vrij om 
quality time te spenderen met mijn kinderen 
en uitstapjes of zo te maken. In de week pro-
beer ik ook om één avond de kinderen op te 
halen aan de schoolpoort om daarna allemaal 
samen aan te keukentafel te eten. Voor mij is 
dat het minimum dat ik er wil uithalen.   

U wordt soms aanzien als advocaat van 
de duivel, de man die zware criminelen 
opnieuw op straat probeert te krijgen. 
Wordt u daar soms in uw persoonlijke 
kring over aangesproken? 
De mensen in mijn omgeving denken gelukkig 
verder dan hun neus lang is. Ze verlagen zich 
niet tot dat populistisch gevoel dat ik creëer bij 
veel mensen. Ik keur de daden van mijn cliën-
ten zeker niet goed. Wat die mensen gedaan 
hebben, past vaak niet bij mijn eigen normen 
en waarden of mijn opvoeding. Ik weet dat het 
een cliché is, maar iedereen heeft recht op 
verdediging. Het is mijn taak als advocaat om 
te controleren dat we niet in een politiestaat 
terechtkomen waar machtsmisbruik kan zege-
vieren. Wat veel mensen ook ontgaat is dat 
ik bijvoorbeeld ook de advocaat ben 
van de brandweerlui in Gellingen, 
de famil ie van de vermoorde 
Kitty Van Nieuwenhuysen, de 
vriend van de eveneens ver-
moorde Joe van Holsbeeck en 
de vrouw die een flesje zuur in 
haar gezicht kreeg gegooid 
van haar ex-vriend. 

Je zou aanvankelijk 
Salah Abdeslam 
bijstaan op het grote 
terrorismeproces in Parijs 
maar zag daar uiteindelijk 
toch van af.  
Ik heb voor mijn dochter-
t jes gekozen. T i jdens 
het eerdere proces 
van Abdeslam in 
Brussel kre-

gen mijn kinderen dagenlang politiebescher-
ming. Mijn oudste dochter is vandaag nog 
altijd angstig. 
 
Criminelen komen soms vrij op basis van 
procedurefouten. Vooral in Brussels is er 
de laatste heel wat misgelopen. 
Hoe is dat mogelijk? 
In Brussel werken veel goede magistraten, 
daar ben ik van overtuigd. Maar Brussel raakt 
bedolven onder het gebrek aan middelen. 
Het Hof van Assisen is volledig volgeboekt, 
er staan daar 50 zaken in afwachting! Ik heb 
een cliënt die bijna vijf jaar lang in de gevange-
nis zat in afwachting van zijn assisenproces, 
waar hij uiteindelijk werd vrijgesproken. Brussel 
heeft dringend meer geld en middelen nodig. 
 
 
Kan u kort beschrijven wat uw mooiste 
resultaat als advocaat geweest is? 
Over welk resultaat bent u het meest 
ontgoocheld? 
De zaak die me altijd zal bijblijven en waar ik 
me tot op de dag van vandaag nog slecht bij 
voel, is die van Bruce Sauw. De jongen werd 
in 2008 tegen alle verwachtingen in veroor-
deeld voor de moord en verkrachting op een 
meisje in Florenville in 2001. Er was onenigheid 
in de jury en mijn cliënt kreeg uiteindelijk 20 
jaar cel. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat 
die jongen onschuldig is. Een van de mooiste 
resultaten die ik heb behaald, is de vrijspraak 
van rechter Salmon in het Fortis-dossier. Het 
was een fel politiek gekleurd dossier, waarin 
de uitvoerende macht er niet is in geslaagd de 
rechterlijke macht zijn wil op te leggen. 
 
Je bent ook voetbalsupporter 
van Anderlecht.  
Ik bracht mijn jeugd door in de spionkop van 
Anderlecht en geraakte als speler zelfs tot de 
reserven van RSCA. Ook Vincent Mannaert 
( jurist en manager Club Brugge) passeerde 
via de jeugdschool van paars-wit. Ik ben van-
daag best onder de indruk van het werk van 

Vincent Mannaert bij Club. Anderlecht 
gaat vandaag door een moei-

lijke periode maar het blijft de 
club van mijn hart. 

 
 
Welke grote 
ambities koester je 
nog. 
Mijn droom is om over 
enkele jaren in het 
zuiden van Spanje te 
gaan wonen. In een 
klimaat dat me niet 
depress ie f  maak t. 
En dan heb ik het niet 

enkel over het weer. 
In België mag je niets 

meer zeggen. Zélfs niet 
meer denken dit ergert mij 

mateloos. De dictatuur van 
de minderheden. Ik vind dat 

vréselijk.

interviews
Sven Mary
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1/dec wo Broccolisoep Macaroni met hesp ven kaassaus

2/dec do Knolseldersoep Witte en zwarte pensen, rode kolen, aardappelen

3/dec vr Kervelsoep Fishsticks met provençaalse saus, puree

4/dec za Tomatensoep Ardeense burger, spinazie en aardappelen

5/dec zo Cressonsoep Kalkoenfilet met broccolimix, aardappelen

6/dec ma Aspergessoep Blanquette met wortelpuree

7/dec di Wortelsoep Kalkoenschnitzel met bloemkolen, aardappelen

8/dec wo Bloemkolensoep Hespenrolletjes met witloof, kaassaus en puree

9/dec do Champigonsoep Hamburger, sperzieboontjes natuur, aardappelen

10/dec vr Tom.-groentensoep Hokifilet, kreeftensausje, knolselderpuree

11/dec za Seldersoep Braadworst met groene kolen, 

   witte saus en aardappelen

12/dec zo Courgettensoep Varkensgebraad, mosterdsausje, worteltjes, 

   aardappelen

13/dec ma Pompoensoep Balletjes in tomatensaus, spruitenpuree

14/dec di Erwtensoep Kippenbil, appelmoes, aardappelen

15/dec wo Kippensoep Tong in Madeirasaus, aardappelen

16/dec do Ajuinsoep Kippenburger, prei in roomsausje, aardappelen 

17/dec vr Preisoep Koolvisfilet, dillesaus, gemengde groentenpuree

18/dec za Groentensoep Vleesbrood, perziken, aardappelen

19/dec zo Tomatensoep Steak, pepersausje, witte kolen, aardappelen

20/dec ma Aspergessoep Stoofvlees, preistamppot

21/dec di Groentensoep Cordon bleu, bloemkolen, aardappelen

22/dec wo Broccolisoep Boomstammetje, knolselder, aardappelen

23/dec do Seldersoep Spaghetti bolognaise

24/dec vr Tomatensoep Visplankje, groentensausje, puree

25/dec za Koude schotel BBQ Hesp

26/dec zo Erwtensoep Kippavé met rode wijnsaus, schorseneren, aardappelen

27/dec ma Champignonsoep Vol au vent, broccolipuree

28/dec di Bloemkolensoep Varkensgebraad, wortelen en erwten, aardappelen

29/dec wo Ajuinsoep Kippenbil, appelmoes, aardappelen

30/dec do Kervelsoep Italiaanse schotel

31/dec vr Tom.-groentesoep Wijtingfilet, bearnaisesausje, selderpuree

1/jan za Koude schotel Gerookte ham

1/dec wo Broccolisoep Hutsepot met spiering

2/dec do Knolseldersoep Kalkoenfilet met wortelmix, aardappelen

3/dec vr Kervelsoep Scampi's diabolique, gemengde groentenpuree

4/dec za Tomatensoep Piepkuiken met rabarbermoes, aardappelen

5/dec zo Cressonsoep Varkenshaasje, snijboontjes, aardappelen

6/dec ma Aspergesoep Gentse waterzooi, aardappelen

7/dec di Wortelsoep Kalkoenbrochette, spruitjes, aardappelen

8/dec wo Bloemkolensoep Ossentong in Madeirasus, puree

9/dec do Champigonsoep Gemarineerd gebraad, bloemkolen, aardappelen

10/dec vr Tom.-groentensoep Zalmfilet, kreeftensausje, knolselderpuree

11/dec za Seldersoep Konijnenbil op grootmoeders wijze, aardappelen

12/dec zo Courgettensoep Steak met mosterdsausje, sperzie

13/dec ma Pompoensoep Wienerschnitzel, ratatouillegroentjes, aardappelen

14/dec di Erwtensoep Beenhesp met mosterdsausje, 

   witte kool met spekjes, aardappelen

15/dec wo Kippensoep Hespenrolletjes met asperges en puree

16/dec do Ajuinsoep Ardeens gebraad met jonge worteltjes, aardappelen

17/dec vr Preisoep Tongrolletjes met dillesausje, gemengde groentenpuree

18/dec za Groentensoep Kipfilet met blackwellsaus, broccolimix en aardappelen

19/dec zo Tomatensoep Parelhoensupême, pepersausje, 

   peer en veenbessen, aardappelen

20/dec ma Aspergessoep Kipsuprême, schorseneren, aardappelen

21/dec di Groentensoep Rundsbrochette met erwtjes en aardappelen

22/dec wo Broccolisoep Orloffsgebraad met broccolipuree

23/dec do Seldersoep Kalkoenfilet met snijboonjtjes en aardappelen

24/dec vr Tomatensoep Kabeljauwhaasje met groentensausje en puree

25/dec za Koude schotel Zalmfilet met cocktailsaus

26/dec zo Erwtensoep Coq au vin met gebakken aardappeltjes

27/dec ma Champignonsoep Kippenreepjes met currysausje, rijst met groentjes

28/dec di Bloemkolensoep Brochette van varkenshaasje, 

   wortelmix en aardappelen

29/dec wo Ajuinsoep Stoofvlees bourguignon, sperzieboontjes, aardappelen

30/dec do Kervelsoep Kalkoenrollade met bladspinazie, aardappelen

31/dec vr Tom.-groentesoep Tongrolletjes met zalm, bearnaisesausje, selderpuree

1/jan za Koude schotel Boerepaté

DAGMENU - December

Soep
Hoofdschotel

Dessert 

€7,50 GASTROMENU - December

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.

’T BERKENHOF IS GEOPENED 
OP OUDEJAARSAVOND
Eten en drinken voor €110 per persoon 

tot in de vroege uurtjes
Muziek door DJ Kristoff

Voor meer info kan je steeds bellen 
tijdens de kantooruren 
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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 .

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 O N T R E U X  A 2 www.poortcenter.be

Uw idee 
is onze 

realisatie 

AALST
Bij het begin van het seizoen werden 
de ambities niet onder stoelen of ban-
ken gestoken in het Forum. Okapi 
Aalst wil zich opnieuw mengen met 
de top van het klassement. Het is 
vooral de bedoeling om zo snel moge-
lijk de vijfde plaats vrij te stellen.  In 
het nieuwe competitieformat van het 
basketbal is er een eerste fase en een 
eindronde. In de eerste fase nemen 
de Belgische teams het tegen elkaar 
op in 18 wedstrijden. De top 5 na die 
competitie gaat door naar de volgende 
ronde. Dan volgen de play-offs met 
de andere kant van de BNXT League: 
de Nederlanders.  Het doel van Okapi 
is duidelijk, de eerste fase overleven 
om het te kunnen opnemen tegen de 
Nederlandse concurrentie. Daarvoor 
moet het wel in de top 5 eindigen, 
geen sinecure, zeker nu ook Mechelen 
plots over Okapi wipt in het klasse-
ment.  Na de verliespartijen tegen Luik 
en Antwerp is Aalst wat weggezakt. 
Het staat wel nog altijd in de buurt 
van die vijfde plaats. De eerstvolgende 
wedstrijden zijn die tegen Bergen en 
Limburg. 

Okapi Aalst 
wisselvallig AALST

De stad doet een nieuw aan-
bod rond de aan leg van 
geveltuinen. In totaal mogen 
er 150 geveltuinen bijkomen.  
Geveltuinen zi jn belangr i jk 
voor een stad. Ze maken de 
straat mooier, brengen meer 
natuur in de stad en zijn goed 
voor het klimaat en de lucht-
kwaliteit. In de zomer koelen 
planten de stad af en helpen 
zo mee het hitte-eilandeffect 
en hittestress aan te pakken. 
Daarnaast produceren de plan-
ten zuurstof en filteren ze fijn 
stof. Op die manier verbete-
ren ze de luchtkwaliteit in de 
stad. Gevelplanten beschermen 
bovendien de woning tegen 

weer, wind en hitte en dragen 
op die manier bij tot het isoleren 
van de woning. Tot slot cap-
teert een geveltuin ook CO2. 
In het kader van het klimaat-
plan, en meer specifiek klimaat-
adaptatie, is het dan ook van 
belang dat de aanplanting van 
gevelgroen in onze stad wordt 
gestimuleerd. Met de actie 
‘Aalst klimt op, editie 2, wil de 
stad de burgers die een gevel-
tuin willen aanleggen, ontzor-
gen. “We merken immers dat 
heel wat inwoners niet weten 
hoe ze eraan moeten beginnen. 
De wil is er, maar de deskun-
digheid ontbreekt en net daar 
wil de stad haar steentje bij-
dragen. Het aanbod van 'Aalst 

Klimt Op' - editie 2 omvat: het 
uitbreken van de verharding, 
het uitgraven van het plantgat, 
tot 30 cm diepte, het plaatsen 
van een boord, indien moge-
lijk met de uitgehaalde tegels, 
het verwijderen van niet-her-
bruikbaar materiaal, het vullen 
van het plantgat met teelaarde 
en compost.” Het geveltuintje 
is standaard 1 m lang langs-
heen de gevel. Enkel indien 
er onvoldoende ruimte is voor 
deze lengte, kan er een klei-
nere plantput worden voorzien. 
“Het prettige werk, namelijk het 
planten, laten we aan de burger 
over.” Om een tuintje te laten 
aanleggen kunnen mensen zich 
inschrijven via de stad. 

150 geveltuintjes

AALST
Op de Wallenring van Aalst 
wordt het Keizersplein ste-
vig onder handen genomen. 
Door het circulatieplan is de 
verkeerssituatie er veran-

derd. Voortaan geldt enkel 
richting op één deel van het 
Keizersplein. Net op die plek 
maakt de asfalt nu plaats voor 
knappe klinkers. De stad legt 
er nameli jk een boulevard 

aan. Een pleintje waar men-
sen over kunnen wandelen, 
fietsen, of genieten op een 
terrasje.  Het laatste deel van 
het Keizersplein wordt door 
het eenrichtingsverkeer langs 
een zijde autovrij. De rijstrook 
zal omgevormd worden tot 
voetgangerszone. De parkeer-
plaatsen schuiven op naar 
het midden, zo kan het trot-
toir uitbreiden. Op dit moment 
is de aanleg van de klinkers 
al flink gevorderd.  “De aan-
passing van het Keizersplein 
is een mooi voorbeeld van 
waar we met deze stad 
naartoe willen. Aalst wil een 
bereikbare, leefbare en vei-
lige stad zijn”, aldus schepen  
De Gucht.

Nieuwe Keizersplein 
krijgt stilaan vorm
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AALST
In de grootste deelgemeente 
van Aalst zal er begin decem-
ber wat hinder ontstaan. De 
Erembodegembrug, ook wel 
gekend als ‘De Brigge’, zal er 
enkele dagen ontoegankel i jk 
zijn.  Tussen 6 en 10 december 
is de Erembodegembrug afge-
sloten voor alle verkeer omdat 
er gewerkt wordt aan de elek-
tromechanica. Dat betekent dus 
hinder voor het verkeer. Door de 
werken zal je de Dender in het 
centrum van de deelgemeen-

te niet meer kunnen overste-
ken. Van Erembodegem-Dorp 
naar de Hogeweg rijden is niet 
meer mogel i jk. Opgelet ook 
voor bezoekers van het vacci-
natiecentrum die vanuit de rich-
ting van Erembodegem Dorp 
komen. Want Denderdal ligt aan 
de andere kant van de rivier. Wie 
het vaccinatiecentrum wil berei-
ken op een vlottere manier, moet 
dat dus via de Brusselbaan doen.  
Voor de zwakke weggebrui-
ker zal er een voetgangersbrug  
zijn. 

Hinder in 
Erembodegem 

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

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

Bombardonstraat 100 - Gerenoveerde 2-gevel 
woning op een terrein van 3a 59ca : de woning 
omvat inkom, leefruimte, keuken met aanslui-
tende berging, nachthal, 4 slaapkamers, 2 bad-
kamers, garage, tuin en terras. Zonnepanelen 
aanwezig. Gvkr, Wg, Gmo, Gdv, Gvv. EPC = 167

TE HUUR: TERNAT

€ 890

Rodestraat 6 - BEN-appartement, 
inkom-nachthal, toilet, woonkamer, 
keuken, berging en 2 slaapkamers. 
Zuid-gericht terras. Garage voor 2 wa-
gens 100€. Vloerverwarming, zonnepa-
nelen en warmtepomp. E-peil 30

NIE
UW

HAALTERT

€ 99.000

Driehoekstraat 93 - Bouwgrond 
voor gesloten bebouwing 3a30 ca. 
Gmo, Wg, Gvv, Gvr

TE HUUR: TERNAT

€ 1.250

Asbaan 34 - Kantoor/toonzaal 
(220m²) - vlakbij het station van Ter-
nat en op 500m van het afrittencom-
plex van de E40 Autostrade GENT/
BRUSSEL met 3 parkeerplaatsen.
Energielabel = B

TE HUUR: AALST

VERHUURD

Geraardsbergsestraat 236 bus 
26 - Het appartement omvat hal, 
woonkamer, keuken, badkamer en 2 
slaapkamers. Dichtbij het centrum en 
autostrade E40. EPC = 154

LIEDEKERKE

OPTIE

Pamelsestraat 102 - Gerenoveerd 2-slaap-
kamer appartement. Dichtbij het centrum 
van Liedekerke. Het appartement omvat 
inkomhal, woonkamer, keuken, badkamer 
en 2 slaapkamers. Autostaanplaats inbe-
grepen. EPC= 157 Wg, Gmo, Gvr, Gdv

OKEGEM

€ 499.000

Okegembaan 50 - Gerenoveerde 4-ge-
vel woning op 12a75ca. Energiezuinige 
woning met 3 slaapkamers, woonka-
mer, keuken, eetkamer, badkamer. Rui-
me garage en parking voor 12 wagens. 
Wg, Gvv, Gvr, Gmo, Gdv. EPC = 230

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.

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

NIE
UW

NIE
UW

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

0494/08.76.72

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
De kerstperiode in Aalst wordt 
altijd ingezet met een sfeervolle 
Aalst Twinkelt. Die gaat dit jaar 
door op 3 december. Nog even 
geduld vooraleer je de hele maand 
lang de kerstsfeer kan voelen in 
de stad. De kerstperiode start tra-
ditiegetrouw met een sfeervolle 
koopavond op vrijdag 3 decem-
ber. Meer dan 125 winkels hou-
den opnieuw hun deuren langer 
open. Naar goede gewoonte 
worden de winkelwandelstraten 
gehuld in de gezellige gloed van 
honderden kerstlichtjes.  Het win-
terfeest begint om 18.30 uur op 

de Grote Markt met de 'Rouge 
& Blanc Parade'. Er zijn dus ver-
schillende acts in de stad, ga 
bijvoorbeeld op ontdekking in 
het winkelhart en kom er tal van 
figuren tegen die hun vurige ver-
halen delen aan iedereen in de 
buurt. Een indrukwekkende Love 
Parade van verlichte Rudi's komt 
ook naar Aalst en verovert de 
binnenstad. Ze kruisen het pad 
van sprookjesachtige wezens 
en mysterieuze creaturen. Aalst 
Twinkelt brengt dus meer dan 
alleen shopplezier tot ‘s avonds 
laat. Het wordt opnieuw gezellig in  
de stad. 

Aalst Twinkelt gaat 
van start begin december
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AALST
Sinds begin november zijn er opnieuw 
enkele verkeersregels aangepast in 
Aalst. Er wordt gesleuteld aan het cir-
culatieplan. Na een eerste evaluatie 
van de nieuwe verkeersregels in Aalst 
besliste de stad om enkele aanpas-
singen door te voeren. Zo geldt er 
opnieuw tweerichtingsverkeer op de 
kaaien. Tussen de Zwarte Hoekbrug 
en de Zeebergbrug is de volledige weg 
opnieuw dubbele richting. Ook in de 
Vaartstraat komt er een aanpassing, 
meer bepaald voor mensen die hun 
auto er parkeren.  Wie met de auto 
uit de parking van de Postsite, onder 
het administratief gebouw, kwam, 
werd door de nieuwe circulatie ver-
plicht om rechtsaf te draaien, richting 
Graanmarkt en Esplanadeplein. Daar 
komt nu verandering. Het is er opnieuw 
mogelijk om ook linksaf te slaan, rich-
ting het Werfplein. 

AALST
De stad Aalst is op zoek naar hande-
laars die hun producten willen stallen 
in een chalet tijdens Aalst Twinkelt en 
de kerstperiode. Op de Markt van Aalst 
staan met Kerst traditioneel enkele 
houten chalets waarin handelaars spul-
len verkopen. Er zijn nog een aantal 
chalets vrij. Want Economie Aalst is 
nog op zoek naar enthousiaste stand-
houders die graag een chalet willen uit-
baten tijdens WinterSmaak op de Grote 
Markt van 3 december tot 2 januari. 
Wie interesse heeft, kan een mailtje 
sturen naar info@wintersmaak.be"

Circulatieplan 
bijgeschroefd

Stad zoekt 
standhouder

AALST
Vlaams minister van Jeugd, 
Benjamin Dalle trekt 3,8 mil-
joen euro uit voor 29 projec-
ten die hun vrijetijdsaanbod 
voor kinderen en jongeren in 
kwetsbare situaties verder 
uitbouwen, dat kondigde de 
minister aan bij een bezoek 
van ‘Broeiklas’ in Aalst. "We 
maken opnieuw bijna 4 mil-
joen euro vr i j  om samen 
met kinderen en jongeren 
in kwetsbare situaties een 
mooi vrijetijdsaanbod uit te 
werken. We spelen in op de 
vragen van kinderen, jonge-
ren, organisaties en experten 
naar meer (mentale) ruimte, 
ontspanning en vr i jeti jds-
besteding op maat van kin-
deren en jongeren in kwets-
bare situaties ", aldus Vlaams 
minister van Jeugd, Benjamin 
Dalle. "Ditmaal focussen we 
op samenwerking tussen ver-
schillende verenigingen. Want 
enkel samen komen we door 
deze moeilijke coronaperio-
de." Broeiklas is één van de 
goedgekeurde projecten. De 
organisatie is actief in Aalst 
en heeft aandacht voor kin-
deren voor wie het schooltra-
ject niet van een leien dakje 
verloopt. Dat proberen ze op 
te lossen door middel van stu-
diebegeleiding. Momenteel 
worden zo’n 110 kinderen 
begeleid vanaf de 3de kleu-
terklas tem het 6de leerjaar 
dankzij de hulp van vele vrij-
willigers. "Door onder meer 
de kwetsbare situatie waarin 

ze opgroeien dreigen heel 
wat kinderen leerachterstand 
op te lopen of onderwijskan-
sen te missen", zegt Sighile 
Buyle van Broeiklas. "Maar 

ook een positief zelfbeeld is 
heel belangrijk voor kinde-
ren. Op die manier kunnen ze 
later de eigen ontwikkelings-

kansen optimaal ontplooien.” 
Vanuit Veerkracht Versterken 
ontvangt Broeiklas 100.000 
euro om kinderen en jonge-

ren in kwetsbare situaties in 
contact te laten komen met 
vrijetijdsactiviteiten. Na posi-
tieve ervaringen met het orga-
niseren van activiteiten tij-

dens de zomermaanden wil 
Broeiklas met het nieuwe pro-
ject via laagdrempelige initia-
tieven interesse voor kunst en 
cultuur opwekken. Hierdoor 
wil de organisatie nog extra 
inzetten op de talenten van 
de k inderen en jongeren. 
Broe ik las werk t h ier voor 
samen met heel wat Aalsterse 
loka le par tners: Netwerk 
Aa lst,  V ierdewere ldgroep 
M e n s e n  v o o r  M e n s e n , 
Lejo, Rekker, Logo Dender, 
Kunstjeugdbeweging Bazart, 
SMI en OKAN klas Aalst. 
Daarnaast gaan de activiteiten 
door in het Nederlands, waar-
door kinderen op een laag-
drempelige manier in contact 
komen met de onderwijstaal, 
wat een positieve impact heeft 
op hun schoolprestaties.

Bijna 4 miljoen euro extra 
voor kwetsbare kinderen en jongeren
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brakelsesteenweg 132  I  9406 Outer (Ninove)  I  Tel. 054 33 52 95  (in de namiddag van 14u tot 18u.)

V O O R  E E N  B E T E R  S A L O N ,  W E N D  U  T O T

BINNENHUISINRICHTING
STIJL  I  MODERN  I  KLASSIEK

«stijlvol»  I  Maatwerk  I  Salons in leder
«Zeer hoge standing»  I  Unieke kleinmeubelen en salontafels

IdemaIdema
SHOWROOM OPEN ALLE DAGEN  VAN 14 TOT 18 UUR  I  MAANDAG GESLOTEN

AALST
In Aalst hebben echte ambachtslui afge-
lopen weekend getoond hoe ze te werk 
gaan. Ter gelegenheid van ‘dag van de 
ambachten’ op zondag 21 november 
hebben verschillende zaken de deu-
ren open gezet. In de Koolstraat kon 
je de beenhouwers van Heirbaut aan 
het werk zien. In de Hoveniersstraat 
toonden de juweliers hoe verfijnd ze te 
werk gaan. In Erembodegem stalden 
de creatievelingen van Van Mulders - 
De Knibber er hun schildersdoeken uit. 
Bezoekers konden ook ontdekken hoe 
het ijzer wordt heet gegloeid bij Smederij 
De Bruyn. Die dag van de ambachten is 
een unieke gelegenheid om hun werk te 
leren kennen, hen te ontmoeten en hun 
passie met jullie te delen. Je herkent ze 
aan het logo 'Erkend Ambacht'. Laat je 
als bezoeker verrassen door de technie-
ken, producten en gereedschap van de 
ambachtslieden.

AALST
In het kader van het project 'Klaar voor 
de Klas' organiseert de stad een infose-
ssie 'Taalontwikkeling in de kleuterklas' 
in samenwerking met Kind&Gezin en 
Huis van het Kind. Deze avond vindt 
digitaal plaats op dinsdag 7 december, 
van 19.30 tot 21.30 uur. Hoe verloopt 
de taalontwikkeling van mijn kind? Wat 
is normaal? Wanneer kunnen ze in zin-
netjes spreken? Hoe zie ik als ouder dat 
de taalontwikkeling van mijn kind trager 
verloopt? Hoe stimuleer ik de taal van 
mijn kind? Veel vragen die ouders zich 
stellen. Wie daar een antwoord op wil, 
kan terecht in een infosessie van de 
stad. Die vindt online plaats op dins-
dag 7 december 2021 vanaf 19.30 uur. 
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is 
verplicht en kan via de site van de stad. 
Wie zich inschrijft, krijgt per mail de link 
doorgestuurd ten laatste de dag ervoor. 

Dag van 
de ambachten

Taal van 
de kleuter

AALST
Het digitale platform om leer-
lingen in te schrijven in het 
eerste middelbaar in Aalst, 
wordt weer afgevoerd. Ouders 
kunnen hun kinderen opnieuw 

op de t rad i t ione le w i jze 
gaan inschrijven. Op school, 
en niet meer via een online 
platform, dat was nochtans 
ingevoerd om wachtr i jen 

te beperken en om de soci-
ale mix te bevorderen.  Het 
Lokaal Overlegplatform voor 
geli jke kansen voerde dat 
online systeem vorig jaar in 
om een einde te maken aan 

de lange wachtrijen. De digi-
tale weg werd geanalyseerd 
door de school, maar te zwak 
bevonden. Daarom wordt er 
opnieuw overgeschakeld op 

de oude manier van werken. 
Schepen van Onderwi js, 
Karim Van Overmeire, vindt 
dat een goede zaak. Hij was 
zelf nooit voorstander van 
het digitale systeem. “Zoals 
voorspeld veroorzaakte het 
systeem heel wat frustraties. 
Niemand kijkt uit naar wacht-
rijen en kamperen, maar het 
is nog erger als het algoritme 
van een computer beslist of je 
al dan niet een kans krijgt. De 
vrije schoolkeuze werd gere-
duceerd tot een loterij waarbij 
ouders die zeer gemotiveerd 
voor een bepaalde school 
kozen, niet meer kans kregen 
dan ouders die een minder 
uitgesproken voorkeur had-
den. En waarbij Aalsterse 
families die al generaties naar 
dezelfde school gingen, plaats 
moesten maken voor wie van 
veel verder kwam.” De com-
puter wordt dus opnieuw 
achterwege gelaten, er wordt 
teruggekeerd naar het oude 
systeem. 

AALST
Yvonna Van der Schueren 
werd vor ige d insdag 16 

november 100 jaar en dat 
werd gevierd in het WZC Ten 
Rozen. ‘Yvonneke’, zoals 

ze in Ten Rozen altijd wordt 
genoemd, verhuisde in 2013 
van Kareeloven in Hofstade 
naar het WZC Ten Rozen in de 
Rozendreef. Als er één ding is 
dat ze graag wil meegeven, 
is hoe graag ze er wel woont. 
“En dat viel meteen op bij 
mijn komst”, aldus schepen 
van Burgerlijke Stand Caroline 
De Meerleer. Aan de feest-
tafel zaten acht dames die 
echt genoten van het gezellig 
samenzijn. Er werden carna-
valsliedjes gezongen en per-
soonlijke verhalen uit de vroe-
gere jaren verteld. Het perso-
neel van Ten Rozen had zelfs 
een speciale taart met haar 
foto op gemaakt.

Inschrijven weer fysiek

100 kaarsjes
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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
Oppositiepartij Groen voert 
met het afscheid van Andreas 
Ver leysen en nieuwkomer 
Sarah De Bruecker een wissel 
door in de gemeenteraad en 
versterkt zich met onafhan-
kelijk raadslid Huguette van 
Medegael. Daarnaast kiest 
de partij ook een nieuw en 
sterk verjongd partijbestuur.  

Op een ledenvergadering van 
Groen op 19 november werd 
bekend dat Verleysen eind 
dit jaar afstand doet van zijn 
mandaat in de gemeenteraad 
om zo een nieuw gezicht te 
lanceren in de gemeenteraad. 
Groen gaat zo verder met de 
ver jongingsoperatie, inge-
zet door fractieleider Lander 
Wantens enkele jaren terug. 
De partij is op een aantal jaar 

geëvolueerd van de kleinste 
naar de 3e partij in Aalst, gro-
ter dan de klassieke partijen 
Vooruit, open VLD en CD&V. 
Groen raadslid en lokaal voor-
zitter Andreas Verleysen (63), 
geeft  eind dit jaar zijn man-
daat in de gemeenteraad door 
aan nieuwkomer Sarah de 
Bruecker. Verleysen wil zich 
meer focussen op zijn mijn 

engagementen in het bewe-
gingsleven. Maar blijft zich wel 
inzetten als lokaal voorzitter 
en voor de regionale Groen 
werking. Verleysen zetelde 27 
jaar in de gemeenteraad, eerst 
voor CD&V en sinds 2012 voor 
Groen. Met de keuze Voor 
Sarah De Bruecker (33) kiest 
Groen voor verjonging en ver-
vrouwelijking. Zij is juridisch 
medewerker bij BBTK, en was 

eerder al ondervoorzitter van 
de lokale afdeling. Huguette 
Van Medegael die eerder 
dit jaar uit Vooruit stapte en 
als onafhankelijke ging zete-
len sluit dit najaar aan bij de 
Groen fractie. Groen krijgt zo 
5 zitjes in de gemeenteraad 
en wordt de 3e partij in Aalst 
na NVA & Vlaams Belang. 
Raadslid Van Medegael wilt 
graag meewerken aan de ver-
nieuwing en verruiming van 
Groen. Ze vindt het een logi-
sche beslissing omdat hun 
standpunten op de gemeen-
teraad meestal in dezelfde 
lijn liggen. Huguette blijft wel 
onafhankelijk raadslid en zal 
het accent blijven leggen op 
het ASZ, OCMW, het sociaal 
beleid ,welzijn en welbevinden 
op het werk, fairtrade en soci-
ale huisvesting. Groen frac-
tieleider Lander Wantens is 
verheugd met de verjonging 
en de versterking van de par-
tij. “We willen met onze ver-
sterkte fractie verder inhou-
delijk werken en daar ook de 
Aalstenaars bij betrekken. Zo 
willen we oa. rond dossiers als 
sociale huisvesting, samenle-
ven, Tereos, het belang van de 
deelgemeenten de komende 
maanden en jaren denkdagen 
organiseren  samen met onze 
leden en de Aalstenaars.”

AALST
De Aalsterse Molenstraat is 
in een nieuw jasje gestoken. 
Het afgelopen anderhalf jaar 
werd er opgegraven en hard 
gewerkt. De Molenstraat was 
een lange tijd echt een bouw-
werf. Maar het resultaat mag 

er zijn. De straat is door de 
heraanleg de nieuwste aan-
winst voor het winkelcentrum 
van Aalst.  De afwerking gaat 
nog zijn laatste fase in. Maar 
het is duidelijk. De update die 

de Molenstraat heeft gekre-
gen is mooi. Die was dan ook 
broodnodig. Vroeger moest 
je jezelf als wandelaar op het 
voetpad begeven, nu is straat 
en voetpad samen gevoegd 
tot één geheel, waardoor het 
gevoel van een winkelstraat 

overheerst. Eentje waar auto’s 
stapvoets mogen rijden en 
waar vooral de zwakke weg-
gebruiker koning is.  In de 
straat is dus ruimte voor ter-
rassen, voor voetgangers, 

voor f ietsenrekken, voor 
bomen die in de picture wor-
den gezet door moderne ver-
lichting. Voor shoppers die 
graag met de auto komen tot 
aan de winkel zijn er ook nog 
een 15-tal shop & go plaat-
sen.  De nieuwe aanleg bete-
kent bovendien een revival 
voor de meest authentieke 
winkelstraat van het stadscen-
trum waar nieuwe handels-
zaken hun plekje zochten en 
waar bestaande handelsza-
ken naartoe getrokken wer-
den. Voetgangers en fietsers 
krijgen dus meer plaats, maar 
ook met de auto kan je nog 
door de straat. Met de wagen 
zal vanuit de Burchtstraat de 
Molenstraat kunnen inge-
reden worden en komende 
vanop de Sint-Annabrug zal 
de Molenstraat kunnen bereikt 
worden via het Wer fplein. 
Tijdens Aalst Twinkelt, dat 
star t op 3 december, zou 
de Molenstraat he lemaal 
geopend worden.

Veranderingen bij Groen

Molenstraat vernieuwd 
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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

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€ 475.000

LENNIK (EIZERINGEN)

4-gevel op 5,98 are met 3 slpks. O.a. hal met ves-
tiaire en wc. Woonkamer met zicht op TUIN. INGE-
RICHTE kkn met ontbijthoek. POLYVALENTE ruimte. 
BERGING en GARAGE. GROTE badkamer. OPBERG-
ZOLDER. +++ ELEK CONF +++ EPC 204 - Vg/WgLk/
Gmo/Gvkr/Gvv. NIEUWE VOORWAARDEN

€ 159.000

AFFLIGEM (TERALFENE)

Deels gerenov. woning (2019) op 
een perceel van 1a25ca. 2 SLPKS.  
EPC 879 - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv
NIEUWE VOORWAARDEN

€ 575.000

TERNAT (CENTRUM)

RUIME 4-GEVEL VILLA met PRACHTIG 
AANGELEGDE TUIN op een perceel van +- 
12 are. 3 SLPKMS + INRICHTBARE zolder. 
VOLLEDIG onderkelderd. GARAGE. ALLE 
FACILITEITEN op WANDELAFSTAND! 
EPC 308. Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv

€ 135.000

BRUSSEL (ANDERLECHT)

Res Aurore: App ( 55m² ) op de 4de 
verd. met TERRAS. NIEUWE KKN, 
1 SLPKM. Hall. Apart toilet. Leefr 
met VEEL LICHTINVAL. Kelder. EPC 
193 - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv

€ 425.000

TERNAT

Te MODERNISEREN 4-GEVEL met 3 SLKS 
op een perceel van +- 8a . MOOI ZICHT op 
de WEILANDEN. Ondergrondse GARAGE.
CENTRALE LIGGING op WANDELAF-
STAND van alle FACILITEITEN. +++ EPC 
523 +++Vg/Wg/Wug/Gmo/Gvkr/Gvv  

€ 285.000

BRUSSEL (ANDERLECHT)

VOLL GERENOV RUIM app met 2 
SLPKMS. TERRAS. KELDER. GA-
RAGE. Nabij ALLE FACILITEITEN;
ELEK CONF. EPC 206 - Vg/Wg/
Gmo/Gvkr/Gvv. 

TERNAT (WAMBEEK)

COMPACTE, INSTAPKL 4-gevel op +- 5a. 
met LICHTRIJKE woonkmr. Veranda met 
zicht op TUIN. 2 ZONNETERRASSEN. GE-
iNST kkn, waspl, tech ruimte en GARAGE. 3 
slpks, badkr met BAD, DOUCHE en TOILET. 
ELEC CONF. EPC 178. Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv 

€ 399.000

DILBEEK (GR.-BIJGAARDEN)

RUSTIG gel bel-étage woning mt TUIN 
in een RESIDENTIELE WIJK op  2a30ca .  
LICHTRIJKE woonkmr, INGER kkn.  3 slpkms 
en bureau.  AUTOSTAANPL voor de deur. 
Nabij ALLE FACILITEITEN.  EPC 422. Vg/
Wg/Gmo/VKr/Gvv

REEDS

50%
VERKOCHT

€ 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 per-
ceel van 5 are 35 ca. EPC 823 - Gvg-
WgLk-Gmo-Gvkr-Gvv.

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. 

LENNIK (SML)

GERENOV VILLA op +-  19a.  ALLE TECHNIEKEN RECENTELIJK VER-
NIEUWD. ZUIDGER woonkmr met HAARD. INGER keuken. Veranda 
met ZICHT op de TUIN.  4 SLPKS . Kelder, wasplaats en GROTE 
garage. VEEL PARKEERRUIMTE l Ideaal  voor ZELFSTANDIGEN. 
Tuinhuis met JACUZZI en gezellige BUITENKEUKEN.EPC 254. ELEK-
TRICITEIT CONFORM.  ZONNEPANELEN.  Vg/Ag/Gmo/Gvkr/Vv

DILBEEK

Instapklare 3-gevel op +- 2 a op 
wandelafstand vh centrum. 2 SLP-
KMS. Tuin. Terras. Garage. ELEC 
CONFORM. EPC 300 - Vg/WgLk/
Gmo/VKr/Gvv

€ 90.000

GERAARDSB.(OVERBOELARE)

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

BOUWGRONDEN

€ 100.000
1 GB met 8,8m gevelbr

LOT 4 VERKOCHT

WORDT UW PAND 
HET VOLGENDE ?

NINOVE (CENTRUM)

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

€ 720

ROOSDAAL (PAMEL)

TE HUUR: RECENT, GLKVL APPAR-
TEMENT met 2 SLPKMS. RUIME leef-
ruimte met OPEN kkn, badkmr. VOOR-
TUINTJE en TERRAS achteraan met 
ZUID-WEST-ger ACHTERTUIN. KELDER 
en PARKEERPLAATS inbegr.  EPC 237

€ 1.150

LENNIK (CENTRUM)

TE HUUR: MODERNE DUPLEX met 3 
SLPKMS . Mooie OPEN kkn. RUIME 
EN LICHTRIJKE WOONKAMER. 
PRAKTISCHE badkamer. TERRAS. Op 
WANDELAFSTAND van de MARKT 
en ALLE FACILITEITEN. EPB < 35 

OPTIE BINNEN DE WEEK

VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG

VERKOCHT BINNEN DE WEEK

€ 239.000

NINOVE (CENTRUM)

TE MODERNISEREN 2-gevel op 
een perceel van 2 are  met STADS-
TUIN. 3 SLPKMS, 4 mogel. GROTE 
garage. Op WANDELAFSTAND van 
STATION, scholen en winkels. EPC 
737  - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv

€ 235.000

DILBEEK (SCHEPDAAL)

RUIM en LICHTRIJK GLKVL 1 slaap-
kamerapp. MOOIE leefruimte met 
OPEN GEINST keuken. Berging. GROTE 
slaapkmr. Douchekamer TERRAS. EPB 
72 - Vg/Wg/Gmo/VKr/Gvv

VERKOCHT
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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

TOONZAAL-
MODELLEN 
AAN SPECIALE 

VOORWAARDEN

AALST
Het Aalsterse Kratzfuss heeft goed 
gepresteerd op de World Choir Games, 
zeg maar de Olympische Spelen 
voor muzikale koren.  Kratzfuss nam 
op vrijdag 5 november deel aan een 
Friendship Concert in de prachtige 
Lully-zaal van de Gentse Opera. Op 
zaterdag 6 november nam het Aalsters 
mannenensemble, in de voormalige, 
barokke Sint-Augustinuskerk, nu omge-
doopt tot concertzaal AMUZ, voor een 
internationale jury deel aan de Open 
Competitie bij de ‘Vocal Ensembles 
and Chamber Choirs of equal voices’. 
Met een bijzonder knappe score van 
22,50 punten behaalde Kratzfuss het 
Gouden Diploma, Level III en eindigde 
hiermee als beste mannenkoor in deze 
categorie. “Dit mag gezien worden als 
een bijzonder sterke prestatie voor een 
ensemble dat pas zes jaar geleden het 
levenslicht zag. De Kratzfussleden, niet 
in het minst de uiterst gedreven dirigent 
Philippe Souvagie, zijn dan ook enorm 
fier met deze onverhoopt hoge score. 
Wie Kratzfuss aan het werk wil zien 
en horen kan op 3 december tussen 
19.00 u. en 22u terecht op een toon-
moment ter gelegenheid van de ver-
nieuwde Molenstraat. Op donderdag 
30 december is het verzamelen gebla-
zen op ‘Kerst met Kratzfuss’ in de Sint-
Annazaal te Aalst”, aldus de koorleden.

AALST
Het overlegcomité heeft enkele stren-
gere coronamaatregelen aangekondigd. 
Een volledige stillegging van de indoor-
sporten is daar niet bij. Nochtans had 
het GEMS, dat zijn de corona-experten, 
dat wel geadviseerd.  Als het aan de 
virologen had gelegen, dan zouden alle 
sporten stil mogen gelegd worden die 
binnen worden uitgeoefend. De ministers 
zijn echter niet meegegaan in dat advies. 
De indoorsporten kunnen gewoon blij-
ven doorgaan. Maar er gelden wel stren-
gere maatregelen.  Tegen Antwerp kon-
den de supporters van Okapi hun ploeg 
nog luidkeels aanmoedigen, maar in de 
wedstrijd tegen Oostende werd dat wel 
bemoeilijkt. In de tribunes van het Forum 
moet iedereen een mondmasker dra-
gen. Het Covid Safe Ticket tonen aan de 
ingang is dus niet voldoende. Stewards 
kijken toe of iedereen er zich aan de 
regels houdt.

Aalsterse 
Kratzfuss scoort 
onverhoopt hoog 
op World 
Choir Games

Supporteren met 
mondmasker AALST

Voor de liefhebbers van voorhistorische monsters 
is er tijdens deze herfst de gelegenheid om oog 
in oog komen te staan met tal van dinosaurus-
sen uit allerlei continenten. Voor het eerst is deze 
tentoonstelling op tournee door België en ook 
in Aalst is die te bewonderen. Het gaat om een 
didactisch parcours waar de bezoekers 65 miljoen 
jaren terug in de tijd worden meegenomen. De 
levensechte 3D replica’s zijn minutieus vervaardigd 
door de Amerikaanse firma’s die ook instaan voor 
de griezelige looks van de angstaanjagende dieren 
die men in de talrijke horrorfilms kan bewonderen.  
In dit unieke tijdelijke museum staan niet min-
der dan 25 dinosaurussen tentoongesteld op het 
terrein. Een attractie voor de hele familie, waar-
bij men op een aangename wijze meegenomen 
wordt in een tijdscapsule naar een voorhistorische 
wereld. Men kan daarbij ongestoord selfies nemen 
naast de dinosaurussen, Triceratops of andere T. 
Rexen. De Jurassic Expo gaat door aan sportcen-
trum Schotte op de Kapellekesbaan.

Jurassic Expo
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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

45 
JAAR 
BESTAAN

MEERBEKE

Prachtige NIEUWBOUWWONING met garage, 
3 slpks, 2 dressings,  alle comfort zich be-
vindende in een uiterst rustige en landelijke 
omgeving  € 419000Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Vv      
Epc 143 kWh/m²

€ 419.000

NINOVE

in het centrum, nabij stadspark, goed gelegen 
INSTAPKLARE VERNIEUWDE DRIEGEVEL-
WONING – alle comfort –  4 SLPKS – NWE 
CV aardgas – Elect CONFORM 2043 – GROTE 
TUIN. Epc  327 kWh/m² - Uc 2433225

€ 289.000

MEERBEKE

instapklare verzorgde RUIME BURGERWONING met 
RUIME GARAGE ( kan dienstig zijn als atelier) woning 
omvat gang met trap-ruime living – ingeri. Kkn – ruime 
berging – zuiders gericht terras en grote tuin.  De boven-
verdieping omvat nachthal – 3 slpks – ing. badk – ruime 
mogelijk in te richten zolder. € 335.000

NINOVE

Polderbaan – op wandelafstand van het cen-
trum goed gelegen APPARTEMENT zich bevin-
dende kelderverdiep met TERRAS en GARAGE, 
inkom/living met open inger. kkn – badk – 2 
slpks – cv aardgas – elektr conform   Epc 235 
kWh/m² Uc 1989094VERKOCHT 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

€ 700

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

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 ASPELARE

In het dorp, nabij diverse buurtwinkels, 
school, ….  goed gelegen RUIME LICHTRIJKE 
BEL-ETAGE – GARAGE  – 3 SLPKS –  CV MA-
ZOUT – GEEN TUIN 

€ 700

TE HUUR ZANDBERGEN

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

NINOVE

Instapklaar woonhuis met grote tuin – 2 SLPKS 
– nieuw dak – nieuwe ramen hoogrendements-
beglazing. Cv aardgas – ingerichte keuken 
-   Epc 248 kWh/² label  C

€ 209.000

DENDERWINDEKE

landelijk en rustig gelegen VILLAGROND voor 
OPEN BEBOUWING – 14are – 28 m perceels-
breedte, ideale grond voor VOLWAARDIGE 
EENGEZINSWONING met VOLWAARDIG 
VERDIEP

€ 270.000

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

PRIJS BESPREEKBAAR

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

€ 130.000

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

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 € 177.000

NINOVE

In centrum, nabij scholen, station en openbaar 
vervoer uiterst goed gelegen INSTAPKLAAR VER-
ZORGDE EENGEZINSWONING met tuin – 4 SLPKS- 
CV AARDGAS – PVC RAMEN dubbele begl.-NIEUW 
ing. MODERNE keuken met KOOKEILAND Epc 372 
kWh/m² Uc  2470919 € 292.000

NINOVE (ASPELARE)

Nabij dorp, school, buurtwinkels goed gelegen 
RUIM WOONHUIS  met tuin/binnekoer – 7 
SLPKS + inrichtbare zolder – RUIME GARAGE 
2 wagens – NIEUW GEISOLEERD DAK

€ 319.000

APPELTERRE-EICHEM

Landelijk en rustig gel. ruime BURGERWO-
NING met garage en grote tuin met landelijk 
uitzicht. Het gelijkvloers omvat inkom/trap/
living/woonpl/keuk/ buitenberging. De bo-
venverd omvat nachthal /badk/ 3 slpks – in-
richtbare zolder € 238.000

POLLARE

Pollarebaan 42 – ruime ééngezinswoning met 
grote tuin – alle comfort – cv aardgas – ramen 
PVC DUBBELE BEGL – 6 SLAAPKAMERS

€ 279.000

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 

VERKOCHT
VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG

NINOVE-OUTER

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

€ 410.000

VERHUURD
VERHUURD

OPEN BEBOUWING 2 HOB

LESSEN

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

€ 79.000

BOUWGROND

OPEN BEBOUWING OPEN BEBOUWING

APPELTERRE-EICHEM

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

€ 125.000

BOUWGROND

HALF OPEN BEBOUW.

BOUWGROND

VERKOCHT EERSTE BEZOEKDAG

WIJ ZIJN 
DRINGEND 

OP ZOEK 
NAAR PANDEN 

VOOR ONS 
CLIENTEEL !

DENDERWINDEKE

In een rustige landelijke buurt, op 5 min van het 
dorp met zijn buurtwinkels, school, openbaar 
vervoer,    2 mooi gelegen percelen bouwgrond 
voor HALF OPEN BEBOUWING. 14 meter pen-
seelbreedte!

€ 142.000 / € 148.000

BOUWGRONDEN

2  HALF OPEN 

BEBOUWINGEN

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT BINNEN DE MAAND
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Leopoldstraat 56  OKEGEM  054/33.52.65

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

TWEEDEHANDSWAGENS
Aygo*    5D 1000 benzine 2018

Yaris  1300 benzine 2004

Yaris*       5D          1300   benzine   2003

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

Auris      5D           1300 benzine 2010

Auris      5D           1300 benzine 2018       

Auris 5D  hybride 2010

CHR 5D 1200 benzine 2018

Corolla Braek    1400  benzine 2005

* automatische versnellingsbak

 ZET UW TANDEN 
IN ONS 

IMMOAANBOD

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

DE VLEMINCK JAN 
Philippe - Danny

B
V

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

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

info@devleminckjan.be
www.devleminckjan.be

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

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

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

AALST
In ons land gelden er opnieuw 
verstrengde coronamaatrege-
len. Omwille van de stijgende 
cijfers worden er opnieuw 
enkele verstrengingen inge-
voerd. De druk op de zie-
kenhuizen neemt toe, ook 
op het ASZ.  Het ziekenhuis 
roept iedereen op om nú de 
viruscirculatie terug onder 
controle te brengen, door 
de juiste maatregelen toe te 
passen. In de eerste plaats, 
is het aan het Overlegcomité 
om hiervoor te zorgen. Het 
is voor de medewerkers in 
de zorg onbegrijpelijk dat er 
nog altijd getalmd wordt op 
het moment dat de cijfers 
opnieuw zo sterk de hoogte 
ingaan. “De zorgverstrekkers 
zijn het beu om nog maar een 
keer in een potentieel vermijd-
baar scenario te komen. De 
nood aan een gecoördineer-
de en snelle aanpak is hoog. 
Daarom roepen we de poli-
tieke leiders op om de nodige 
aandacht te geven aan deze 
alarmerende trends en om zo 

snel en doortastend mogelijk 
relevante, aanvaardbare, en 
vooral duurzame maatrege-
len te nemen. De prognoses  
voor de komende weken zien 
er niet goed uit”, aldus het zie-
kenhuis.  Op de covidafde-
ling blijft het aantal patiënten 

stijgen. In Aalst zijn er nu al 
meer dan 70 mensen opge-
nomen. “De prognoses voor 
de komende weken zien er 
niet goed uit.” zegt dr. Steven 
Rimbaut, hoofdarts van het 
A.S.Z. “We zien de voorbije 
drie weken een gestage toe-

name van het aantal patiën-
ten en z i jn onder tussen 
opgeschaald naar fase 1A 
van het noodplan. Voor ons 
ziekenhuis, met 24 erkende 
IZ-bedden, betekent dit 6 
IZ-bedden en 36 (dus een 
factor 6) niet-IZ-bedden. Maar 
de prognoses laten zeker 
nog een stijging verwachten 
tot begin december. Door de 
druk op Intensieve zorgen 
heeft de overheid ons eerder 
deze week gevraagd ons voor 
te bereiden op fase 1A+ over 
een periode van twee weken. 
Maar gisteren kregen we de 
vraag dit sneller te doen.” Er 
is voor IZ-behoevende patiën-
ten een spreidingsmecha-
nisme dat deze patiënten 
landelijk verdeelt. “Dit werkt 
goed”, zegt dr. Rimbaut, 
“en de iets lagere cijfers in 
Oost-Vlaanderen deden ver-
moeden dat wij de volgende 
IZ-patiënten zullen moeten 
opvangen binnen onze pro-
vincie. In die zin was de vraag 
tot versneld opschakelen niet 
onverwacht.” 

AALST
De afdeling Voeding van het 
VTI-Priester Daens College in 
Aalst stelde op woensdag 10 
november hun nieuwe kook-
boek voor in het didactisch 
restaurant R33, ze verzamel-
den heel wat nieuwe gerech-

ten. De genodigden kregen 
een menu voorgeschoteld 
met gerechten uit dit kook-
boek. Het kookboek is een 
onrechtstreeks gevolg van 
de corona-pandemie. In het 
najaar van 2020 overspoelt de 
tweede coronagolf het land 
en worden er bi jkomende 
maatregelen aangekondigd. 

Cafés en restaurants moe-
ten sluiten. De herfstvakan-
tie wordt met een week ver-
lengd en de leerlingen van de 
derde graad mogen maximaal 
voor 50% aanwezig zijn op 
school. Het schoolrestaurant 
R33 moet de deuren sluiten 

en ook in het zelfbedienings-
restaurant zijn er nog nauwe-
lijks klanten. Koken zonder 
gasten, koken voor je eigen  
klas, dat is niet de bedoe-
ling en dus wordt er gezocht 
naar creatieve oplossingen. 
Het kookboek telt 30 recep-
ten gaande van amuses tot 
nagerechten. Het is gedrukt 

op een handig A5 formaat 
en telt 82 bladzijden. Van elk 
gerecht worden de ingrediën-
ten, de werkwijze, de moei-
lijkheidsgraad, de tijdsduur 
en de allergenen weergege-
ven. Naast de foto’s van elk 
gerecht wordt het kookboek 

opgesmukt met enkele actie-
foto’s van de leerlingen in de 
keukens van de school. Het 
kookboek kreeg de titel : 
‘getest & positief’ mee. Het is 
een verwijzing naar de coron-
aperiode en verwijst tegelijker-
tijd ook naar de recepten die 
uitgebreid werden getest en 
goedgekeurd.

Nieuwe maatregelen, 
ASZ trekt aan alarmbel 

Leerlingen VTI 
hebben eigen kookboek
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BRUNIC
Uw binnenhuisdecorateur

De voordeligste decoratiezaak van België

BRUNO INTERIEUR CENTER
Bezoek onze website
www.brunic.be

Elke dag open vanaf 9u
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SPEELTAPIJT

VINYL VLOERBEKLEDING

KANT EN KLAAR

BEHANGPAPIER 

DE SINT DEELT KORTINGEN UIT

100% polyamide
140 x 200 cm

TERMOLI bolletje
Kleuren: wit en grijs
Rolbreedte: 2 meter
Slijtlaag: 0,25 mm
Dikte: 2,6mm
Onderhouden met Monel

SADA VINYL op VLIESBEHANG
Rollengte: 10,05m x 0,53m = 5,32m2

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens - Ring 19 Ninove. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. Geldig van 01/12/2021 t/m 31/12/2021. (Foto’s zijn niet bindend)

2000 tekeningen
in stock

NIEUW!

€ 3499
/m2

€ 2799
/m2 € 4350

/rol

ACTIEPRIJS

€ 2999
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1399
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1995
/m2

ACTIEPRIJS

€ 3490
/rol

Stof 1,40m breedtte
Hoogte 2,60m
Wasbaar op 30°
Afgewerkt met 8 ringen 
per hoogte
Verkrijgbaar in: Beige,
grijs, antraciet, zwart, 
wit, taupe of greige

1,40m x 2,60m
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BRUNIC TAPIJTEN MAATWERK ENORME KEUZE TAPIJTEN

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens - Ring 19 Ninove. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. 
Geldig van 01/12/2021 t/m 31/12/2021. (Foto’s zijn niet bindend)

IN ALLE KLEUREN, AFMETINGEN & KWALITEITEN

BRENG UW AFMETINGEN MEE!

VASTTAPIJT KIEV

VASTTAPIJT PEKING

VASTTAPIJT TOKIO

VASTTAPIJT MADRID

VASTTAPIJT RIGA

VASTTAPIJT MONACO

VASTTAPIJT WENEN

VASTTAPIJT BERN

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m breedte en
(5 meter breedte in 
7 kleuren)
225.000 punten/m2

Poolhoogte 6 mm
Gewicht: 1850 gr/m2

100% PA IMPREL

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m 
290.000 punten/m2

Poolhoogte 8 mm
Gewicht: 2370 gr/m2

100% PA IMPREL FINESSE
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m 
136.000 noppen/m2

Poolhoogte 15 mm
Gewicht: 3300 gr/m2

100% PA IMPREL FINESSE
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m
201.500 noppen/m2

Poolhoogte 8,5 mm
Gewicht: 1900 gr/m2

100% SOLUTION DYED
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m 
240.000 punten/m2

Poolhoogte 12 mm
Gewicht: 2600 gr/m2

100% PA IMPREL OPAL
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m breedte
300.000 noppen/m2

Poolhoogte 11 mm
Gewicht: 2250 gr/m2

100% SOLUTION DYED
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m 
100.000 noppen/m2

Poolhoogte 7,5 mm
Gewicht: 2400 gr/m2

100% PA IMPREL OPAL
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m 
300.000 noppen/m2

Poolhoogte 8,5 mm
Gewicht: 2200 gr/m2

100% PA IMPREL OPAL
Brandklasse Cfl-51

ACTIEPRIJS

€ 1999
/m2

ACTIEPRIJS

€ 3559
/m2

ACTIEPRIJS

€ 6965
/m2

ACTIEPRIJS

€ 3199
/m2

ACTIEPRIJS

€ 6465
/m2

ACTIEPRIJS

€ 4300
/m2

ACTIEPRIJS

€ 3559
/m2

ACTIEPRIJS

€ 3795
/m2

VERSCHILLENDE AFWERKINGEN MOGELIJK!

VERSCHILLENDE AFWERKINGEN MOGELIJK!

VERSCHILLENDE AFWERKINGEN MOGELIJK!

VERSCHILLENDE AFWERKINGEN MOGELIJK!

TAPIJT STERLING

100% POLYESTER
Pool: 11mm
Gewicht: 2400gr/m2

ROND TAPIJT LENA

TAPIJT SENEGAL TAPIJT OREGANO

100% POLYESTER
Hand gemaakt
Pool: 65mm
Super soft micro polyester
Soft touch
Gewicht: 4600 gr/m2
Verschillende kleuren:
Titan, Silver, Beige en 
Antraciet

FLUWEEL ZACHTE TAPIJTEN
100% POLYESTER
Poolhoogte: 13mm
Gewicht: 1600 gr/m2

TAPIJT SENEGAL

50% POLYESTER
50% HEATSET
Gewicht: 2100 g/m2

Pool: 12mm
600.000 punten/m2

3D EFFECT

TAPIJT STERLING

ACTIEPRIJS

€ 19900
/st

ACTIEPRIJS

€ 55900
/st

€ 28900
/st € 79900

/st

160 x 230 cm
200 x 300 cm

ACTIEPRIJS

€ 32900
/st

€ 46900
/st

200 x 300 cm

ACTIEPRIJS

€ 45500
/st

€ 56900
/st

ø 240 cm
ACTIEPRIJS

€ 29900
/st

€ 39900
/st

ø 200 cm

100% VISCOSE
Pool: 9mm
Gewicht: 1900 gr/m2

100% WOL TAPIJT
Hand geweven

Pool: 20mm - Gewicht: 4300 gr/m2

€ 8900

ACTIEPRIJS

€ 6900

120 x 170 cm

200 x 290

ACTIEPRIJS

€ 199€ 249
160 x 230

ACTIEPRIJS

€ 129€ 159 ACTIEPRIJS

€ 34900
/st

€ 49900
/st

160 x 230 cm

ACTIEPRIJS

€ 13200
/st

80 x 150 cm

ACTIEPRIJS

€ 63700
/st

200 x 290 cm
ACTIEPRIJS

€ 39900
/st

160 x 230 cm

ACTIEPRIJS

€ 22400
/st

120 x 170 cm

ACTIEPRIJS

€ 29900
/st

140 x 200 cm

100% POLYESTER
Wasbaar: 30°
Gewicht: 1250 gr/m2

ACTIEPRIJS

€ 4900
/st

€ 5900
/st

120 x 170 cm

2 KLEUREN: ROOS EN GRIJS

80 x 150 cm

ACTIEPRIJS

€ 3880
€ 4850

120 x 170 cm

ACTIEPRIJS

€ 6600
€ 8250

160 x 230 cm

ACTIEPRIJS

€ 11920
€ 149
200 x 290 cm

ACTIEPRIJS

€ 18000
€ 225

ACTIEPRIJS

€ 2160
/st

€ 2700
/st

60 x 110 cm
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BRUNIC TAPIJTEN MAATWERK ENORME KEUZE TAPIJTEN

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens - Ring 19 Ninove. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. 
Geldig van 01/12/2021 t/m 31/12/2021. (Foto’s zijn niet bindend)

IN ALLE KLEUREN, AFMETINGEN & KWALITEITEN

BRENG UW AFMETINGEN MEE!

VASTTAPIJT KIEV

VASTTAPIJT PEKING

VASTTAPIJT TOKIO

VASTTAPIJT MADRID

VASTTAPIJT RIGA

VASTTAPIJT MONACO

VASTTAPIJT WENEN

VASTTAPIJT BERN

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m breedte en
(5 meter breedte in 
7 kleuren)
225.000 punten/m2

Poolhoogte 6 mm
Gewicht: 1850 gr/m2

100% PA IMPREL

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m 
290.000 punten/m2

Poolhoogte 8 mm
Gewicht: 2370 gr/m2

100% PA IMPREL FINESSE
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m 
136.000 noppen/m2

Poolhoogte 15 mm
Gewicht: 3300 gr/m2

100% PA IMPREL FINESSE
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m
201.500 noppen/m2

Poolhoogte 8,5 mm
Gewicht: 1900 gr/m2

100% SOLUTION DYED
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m 
240.000 punten/m2

Poolhoogte 12 mm
Gewicht: 2600 gr/m2

100% PA IMPREL OPAL
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m breedte
300.000 noppen/m2

Poolhoogte 11 mm
Gewicht: 2250 gr/m2

100% SOLUTION DYED
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m 
100.000 noppen/m2

Poolhoogte 7,5 mm
Gewicht: 2400 gr/m2

100% PA IMPREL OPAL
Brandklasse Cfl-51

10 verschillende kleuren
Rolbreedte 4m 
300.000 noppen/m2

Poolhoogte 8,5 mm
Gewicht: 2200 gr/m2

100% PA IMPREL OPAL
Brandklasse Cfl-51

ACTIEPRIJS

€ 1999
/m2

ACTIEPRIJS

€ 3559
/m2

ACTIEPRIJS

€ 6965
/m2

ACTIEPRIJS

€ 3199
/m2

ACTIEPRIJS

€ 6465
/m2

ACTIEPRIJS

€ 4300
/m2

ACTIEPRIJS

€ 3559
/m2

ACTIEPRIJS

€ 3795
/m2

VERSCHILLENDE AFWERKINGEN MOGELIJK!

VERSCHILLENDE AFWERKINGEN MOGELIJK!

VERSCHILLENDE AFWERKINGEN MOGELIJK!

VERSCHILLENDE AFWERKINGEN MOGELIJK!

TAPIJT STERLING

100% POLYESTER
Pool: 11mm
Gewicht: 2400gr/m2

ROND TAPIJT LENA

TAPIJT SENEGAL TAPIJT OREGANO

100% POLYESTER
Hand gemaakt
Pool: 65mm
Super soft micro polyester
Soft touch
Gewicht: 4600 gr/m2
Verschillende kleuren:
Titan, Silver, Beige en 
Antraciet

FLUWEEL ZACHTE TAPIJTEN
100% POLYESTER
Poolhoogte: 13mm
Gewicht: 1600 gr/m2

TAPIJT SENEGAL

50% POLYESTER
50% HEATSET
Gewicht: 2100 g/m2

Pool: 12mm
600.000 punten/m2

3D EFFECT

TAPIJT STERLING

ACTIEPRIJS

€ 19900
/st

ACTIEPRIJS

€ 55900
/st

€ 28900
/st € 79900

/st

160 x 230 cm
200 x 300 cm

ACTIEPRIJS

€ 32900
/st

€ 46900
/st

200 x 300 cm

ACTIEPRIJS

€ 45500
/st

€ 56900
/st

ø 240 cm
ACTIEPRIJS

€ 29900
/st

€ 39900
/st

ø 200 cm

100% VISCOSE
Pool: 9mm
Gewicht: 1900 gr/m2

100% WOL TAPIJT
Hand geweven

Pool: 20mm - Gewicht: 4300 gr/m2

€ 8900

ACTIEPRIJS

€ 6900

120 x 170 cm

200 x 290

ACTIEPRIJS

€ 199€ 249
160 x 230

ACTIEPRIJS

€ 129€ 159 ACTIEPRIJS

€ 34900
/st

€ 49900
/st

160 x 230 cm

ACTIEPRIJS

€ 13200
/st

80 x 150 cm

ACTIEPRIJS

€ 63700
/st

200 x 290 cm
ACTIEPRIJS

€ 39900
/st

160 x 230 cm

ACTIEPRIJS

€ 22400
/st

120 x 170 cm

ACTIEPRIJS

€ 29900
/st

140 x 200 cm

100% POLYESTER
Wasbaar: 30°
Gewicht: 1250 gr/m2

ACTIEPRIJS

€ 4900
/st

€ 5900
/st

120 x 170 cm

2 KLEUREN: ROOS EN GRIJS

80 x 150 cm

ACTIEPRIJS

€ 3880
€ 4850

120 x 170 cm

ACTIEPRIJS

€ 6600
€ 8250

160 x 230 cm

ACTIEPRIJS

€ 11920
€ 149
200 x 290 cm

ACTIEPRIJS

€ 18000
€ 225

ACTIEPRIJS

€ 2160
/st

€ 2700
/st

60 x 110 cm



18

 

  

    

2

        
  
 

VOILE NATUURLOOK STOF BARNIE

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens - Ring 19 Ninove. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. 
Geldig van 01/12/2021 t/m 31/12/2021. (Foto’s zijn niet bindend)

VOOR NIEUWBOUW OF RENOVATIE
VINYL KAN JE ZELF PLAATSEN OF VAKKUNDIG DOOR ONS LATEN PLAATSEN

Living • Keuken • Badkamer • Bureel • Winkel • Horeca

VINYL VLOERBEKLEDING 2M, 3M, 4M, 5M BREEDTE

VINYL BRIGHT - 5M BREEDTE

Dikte: 2,9mm
Slijtlaag: 0,40mm
Gewicht: 1950 gr/m2

VINYL TARA

Gemakkelijk in onderhoud
4 meter rolbreedte
2,8mm dik
0,35mm slijtlaag
Geluidsdempend
1760 kg/m2

STABIEL VINYL 

30,5 x 30,5 cm
1,5mm dikte
Gemakkelijk zelf te plaatsen
Praktosch om mee te nemen

RUBBER

Brede RIB RUBBER
Rolbreedte 120 cm
Antislip
Voor o.a. terrassen, toonzalen, 
horeca: achter de toog, in 
koffers van auto’s, ...

KINDERVINYL
TRUDE
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-37%

Vinyl kan je 
zelf plaatsen 

of kan vakkundig 
worden geplaatst

DOOR 
EIGEN 

BRUNIC 
TEAM

€ 2995
/m2

€ 1295
/m2

€ 2999
/m2

€ 4699
/m2

€ 2877
/m2

ACTIEPRIJS

€ 2395
/m2

ACTIEPRIJS

€ 999
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1499
/m2

ACTIEPRIJS

€ 2499
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1799
/m2

Gemakkelijk in onderhoud
2 meter rolbreedte
3mm dik
0,25mm slijtlaag
1840 kg/m2

15 JAAR
GARANTIE

6 JAAR
WAARBORG

-€5/m2

Vinyl vloertegel
met grote kleefkracht

ALUMINIUM JALOEZIEËN

Horizontale jaloezieën kunnen naast normale raamsituaties worden toegepast voor trapezium, ronde en dak-
raamsituaties. Ook zijn er mogelijkheden voor badkamers.

RAAMDECORATIE

ROLGORDIJNEN

Brunic rolgordijnen omvatten een groot assortiment aan transparante, lichtdoorlatende en verduiste-
rende doeken, evenals vlamvertragende kwaliteiten. De rolgordijnen zijn te verkrijgen in verschillende 
modellen. Naast Eco-stoffen ook keuze uit screen-kwaliteiten en Washi. Toepasbaar voor rechte ra-
men, dakramen en draaikiepramen.

VOUWGORDIJNEN

Gebaseerd op de nieuwste in-
terieurtrends bieden wij u een 
smaakvolle collectie vouw-
gordijnen. In deze collectie 
vindt u een ruim aanbod in 
unistoffen en grote verschei-
denheid aan structuurstoffen. 
De Zonnelux vouwgordijnen 
zijn vooral samengesteld uit 
kamerhoge stoffen, stoffen 
van polyestergaren en Travira 
CS-garen. Deze stoffen zijn 
leverbaar als transparante, 
lichtdoorlatende kwaliteit. 
Men kan de vouwgordijnen 
ook voeren waardoor een ver-
duisterend product ontstaat. 
Zonnelux vouwgordijnen kun-
nen op verschillende mannie-
ren worden geconfectioneerd, 
bijvoorbeeld d.m.v. een inge-
stikte tunnel aan de voor- of 
achterzijde.

DUOROL

Brunic duorolgordijnen bieden een ruime keuze aan uni- en structuurstoffen in diverse kleurstellingen. Het 
heeft het transparante karakter van vitrages maar dan met een strak visueel effect. De duorolgordijnen worden 
geleverd met ronde casette en montageprofiel. De systemen zijn leverbaar in diverse kleuren. Duorolgordijnen 
zijn voor iedere rechte raamsimulatie toepasbaar.

Vakundige
opmeting & 

plaatsing van ons 
BRUNIC team

ENORME KEUZE

€ 2250
/m

€ 2499
/m

ACTIEPRIJS

€ 1125
/m

ACTIEPRIJS

€ 1599
/m

Met looddraad
Hoogte 2,95m

Rolbreedte 1,4m
100% POLYESTER
Kleur zwart
Velour

GORDIJNEN 
EN DRAPERIEËN 

WORDEN
VAKKUNDIG 
GEMAAKT IN 
EIGEN 

ATELIER

STIKSTER 
GEZOCHT

MAIL brigitte@
brunic.be
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VOILE NATUURLOOK STOF BARNIE

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens - Ring 19 Ninove. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. 
Geldig van 01/12/2021 t/m 31/12/2021. (Foto’s zijn niet bindend)

VOOR NIEUWBOUW OF RENOVATIE
VINYL KAN JE ZELF PLAATSEN OF VAKKUNDIG DOOR ONS LATEN PLAATSEN

Living • Keuken • Badkamer • Bureel • Winkel • Horeca

VINYL VLOERBEKLEDING 2M, 3M, 4M, 5M BREEDTE

VINYL BRIGHT - 5M BREEDTE

Dikte: 2,9mm
Slijtlaag: 0,40mm
Gewicht: 1950 gr/m2

VINYL TARA

Gemakkelijk in onderhoud
4 meter rolbreedte
2,8mm dik
0,35mm slijtlaag
Geluidsdempend
1760 kg/m2

STABIEL VINYL 

30,5 x 30,5 cm
1,5mm dikte
Gemakkelijk zelf te plaatsen
Praktosch om mee te nemen

RUBBER

Brede RIB RUBBER
Rolbreedte 120 cm
Antislip
Voor o.a. terrassen, toonzalen, 
horeca: achter de toog, in 
koffers van auto’s, ...

KINDERVINYL
TRUDE
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-37%

Vinyl kan je 
zelf plaatsen 

of kan vakkundig 
worden geplaatst

DOOR 
EIGEN 

BRUNIC 
TEAM

€ 2995
/m2

€ 1295
/m2

€ 2999
/m2

€ 4699
/m2

€ 2877
/m2

ACTIEPRIJS

€ 2395
/m2

ACTIEPRIJS

€ 999
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1499
/m2

ACTIEPRIJS

€ 2499
/m2

ACTIEPRIJS

€ 1799
/m2

Gemakkelijk in onderhoud
2 meter rolbreedte
3mm dik
0,25mm slijtlaag
1840 kg/m2

15 JAAR
GARANTIE

6 JAAR
WAARBORG

-€5/m2

Vinyl vloertegel
met grote kleefkracht

ALUMINIUM JALOEZIEËN

Horizontale jaloezieën kunnen naast normale raamsituaties worden toegepast voor trapezium, ronde en dak-
raamsituaties. Ook zijn er mogelijkheden voor badkamers.

RAAMDECORATIE

ROLGORDIJNEN

Brunic rolgordijnen omvatten een groot assortiment aan transparante, lichtdoorlatende en verduiste-
rende doeken, evenals vlamvertragende kwaliteiten. De rolgordijnen zijn te verkrijgen in verschillende 
modellen. Naast Eco-stoffen ook keuze uit screen-kwaliteiten en Washi. Toepasbaar voor rechte ra-
men, dakramen en draaikiepramen.

VOUWGORDIJNEN

Gebaseerd op de nieuwste in-
terieurtrends bieden wij u een 
smaakvolle collectie vouw-
gordijnen. In deze collectie 
vindt u een ruim aanbod in 
unistoffen en grote verschei-
denheid aan structuurstoffen. 
De Zonnelux vouwgordijnen 
zijn vooral samengesteld uit 
kamerhoge stoffen, stoffen 
van polyestergaren en Travira 
CS-garen. Deze stoffen zijn 
leverbaar als transparante, 
lichtdoorlatende kwaliteit. 
Men kan de vouwgordijnen 
ook voeren waardoor een ver-
duisterend product ontstaat. 
Zonnelux vouwgordijnen kun-
nen op verschillende mannie-
ren worden geconfectioneerd, 
bijvoorbeeld d.m.v. een inge-
stikte tunnel aan de voor- of 
achterzijde.

DUOROL

Brunic duorolgordijnen bieden een ruime keuze aan uni- en structuurstoffen in diverse kleurstellingen. Het 
heeft het transparante karakter van vitrages maar dan met een strak visueel effect. De duorolgordijnen worden 
geleverd met ronde casette en montageprofiel. De systemen zijn leverbaar in diverse kleuren. Duorolgordijnen 
zijn voor iedere rechte raamsimulatie toepasbaar.

Vakundige
opmeting & 

plaatsing van ons 
BRUNIC team

ENORME KEUZE

€ 2250
/m

€ 2499
/m

ACTIEPRIJS

€ 1125
/m

ACTIEPRIJS

€ 1599
/m

Met looddraad
Hoogte 2,95m

Rolbreedte 1,4m
100% POLYESTER
Kleur zwart
Velour

GORDIJNEN 
EN DRAPERIEËN 

WORDEN
VAKKUNDIG 
GEMAAKT IN 
EIGEN 

ATELIER

STIKSTER 
GEZOCHT

MAIL brigitte@
brunic.be
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Ninove (3.000m2) • Ring 19
Tel. 054/ 33 73 52 • Fax 054/ 300 658

MEGA-DECORATIE BRUNIC
www.brunic.be

VINYLVLOERBEKLEDING • SLAAPCOMFORT • VERVEN • VASTTAPIJT • IJZERWAREN • LIJMEN • DRAPERIEËN EN GORDIJNEN • 
MODERNE EN KLASSIEKE TAPIJTEN + OOSTERSE TAPIJTEN • BEHANGPAPIER + VLIES • VERLICHTING • ZONNEWERING

OPENINGSUREN
Maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag, vrijdag en zaterdag 

Doorlopend open van 9u00 tot 18u00

Zondag gesloten

BRUNIC MATRAS DUNKIRK DEKBED LAMPAZOS

LED LAMP LED

HOOFDKUSSEN DEEP SLEEP

STAANLAMPVLOERLAMP

BUREELLAMP

SLAAPCOMFORT

VERLICHTING

Verantwoordelijke uitgever: B. Bauwens - Ring 19 Ninove. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten. Geldig van 01/12/2021 t/m 31/12/2021. (Foto’s zijn niet bindend)

Aloë Vera bestikt op anti-allergische polyester
30 kg/m3 + pocket
Afneembare hoes
Wasbaar op 60°
Hoogte 18 cm

45x 70 cm
Traagschuim
Dichtheid 
aangepast 
voor een 
rustgevende 
slaap
Gewatteerde 
microfiber stof

100% POLYESTER FIBERFILL
400 gr/m2
140 x 200 cm

ACTIEPRIJS

€ 269
ACTIEPRIJS

€ 2499

ACTIEPRIJS

€ 2699

€ 749

€ 4995

€ 5399

90 x 200 cm

140 x 200 cm

ACTIEPRIJS

€ 399€ 1099
160 x 200 cm

ACTIEPRIJS

€ 449€ 1249
180 x 200 cm

ACTIEPRIJS

€ 529€ 1459
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€ 795
/st

€ 29983
/st

€ 2995
/st

€ 24950
/st

€ 775
/st

ACTIEPRIJS

€ 490
/st

ACTIEPRIJS

€ 2696
/st

ACTIEPRIJS

€ 12400
/st

ACTIEPRIJS

€ 14900
/st

ACTIEPRIJS

€ 550
/st

LED-lamp
E14 - 320 LM
4W

Hoogte 1800mm
ø 530mm
Afstand poten 680mm
E27 - 1x 60W
Voetschakelaar

E27
Max 40W
Hoogte: 59cm

LED-lamp
E27
5W
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Zwart metaal mat, goud
Hoogte 182cm
Breedte 115 x 45cm
1x E22
60W
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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
In Aa lst  is deze maand de 
Moose Bar geopend. Op het 
Wijngaardveld wordt elk week-
end een stevig feestje gebouwd 
met de beste foute muziek. In een 
houten chalet komt de après-ski 
sfeer helemaal tot leven.  “Dat ze 
in Aalst een feestje kunnen bou-
wen hoeven we niet meer uit te 
leggen. De organisatoren van 
Moose Bar kunnen zich dan ook 
geen betere stad wensen als loca-
tie voor de opening van hun eer-
ste après-ski bar van deze winter. 
Na Moose Bar XXL, een heuse 
‘pré-ski’ party in een uitverkocht 
Antwerps Sportpaleis op 25 sep-
tember jongstleden, openen de 
gezellige après-ski hutten van 
Moose Bar nu ook in de rest van 
Vlaanderen de deuren”, aldus de 

organisatie.  In totaal komen er 
deze winter vijf Moose Bars. In 
Aalst wordt deze opgebouwd aan 
de Wijngaardveld 40. Op deze 
locatie is een 250 vierkante meter 
grote, authentieke en hypergezel-
lige houten Tiroler berghut opge-
bouwd, inclusief rood-wit geblokte 
gordijntjes. Je kan er de hele win-
ter lang helemaal ‘losgehen’ op 
vrolijke après-ski muziek en the-
matische feestjes. Liveoptredens 
en halve liters bier en shotjes 
geserveerd door jongens en 
meisjes gekleed in authentieke 
Lederhosen en Dirndls, maken het 
plaatje compleet. Goed nieuws 
dus voor iedereen uit Aalst en 
wijde omgeving die maar niet 
genoeg kan krijgen van één van 
de leukste momenten van een ski-
vakantie.

AALST
De stad plant wegenis- en rio-
leringswerken in de Berkenlaan, 
Osseweilaan en een deel van 
Meersstraat tussen de kruispunten 
van de Berkenlaan in Gijzegem. 
Na de bewonersvergadering van 
29 september 2020 in basisschool 
Sint-Vincentius in de Kruisstraat 
is het voorontwerp verder uitge-
werkt. “In het voorgestelde voor-
ontwerp werd volop ingezet op 
beleving en ontharding ter realisa-
tie van een nieuwe frisse, groene 
wijk gericht op de toekomst”, aldus 
de stad. In Gijzegem wil de stad 
er een leefbare, veilige woonwijk 
ontwerpen met een gescheiden 
rioleringsstelsel en nieuwe wege-

nis met aandacht voor de zwakke 
weggebruikers.  Momenteel is de 
openbare ruimte volledig verhard 
met een rijweg van 6 meter breed 
en aansluitend aan beide zijden 
een voetpad. Er wordt eenrichting 
ingevoerd, waardoor er meer kan 
worden onthard. Er worden ook 
bomen aangeplant.  In het ontwerp 
is er ook plaats voor 27 parkeer-
plaatsen in de wijk. Inwoners van 
Gijzegem vragen ook om een knip 
voor gemotoriseerd vervoer tussen 
Berkenlaan en Eerste Bochtweg. 
Die wordt voorlopig niet uitge-
voerd. “Sluipverkeer en school-
spits van de Freinetschool worden 
onderzocht om maatregelen te 
treffen”, laat de stad weten.

Après-ski in Aalst

Werken in Gijzegem
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AALST
De inrichting van de pastorietuin in 
Erembodegem krijgt stilaan vorm. Op 
de afgelopen gemeenteraad werd de 
samenwerking met kunstenaar Wil l 
Beckers vastgelegd. Hij zal twee cre-
aties uitwerken, die geïntegreerd zul-
len worden in de tuin. Schepen van 
Ruimtelijke Ordening, Caroline Verdoodt: 
“We maken van de Erembodegemse 
pas to r i e tu i n  e e n  pub l i e ke  p l e k 
voor de buurt en bij uitbreiding alle 
Erembodegemnaren. Tegen eind febru-
ari volgend jaar zullen we de omgevings-
vergunning hebben om de werken voor 
het openstellen van de pastorietuin te 
kunnen starten. De tuin wordt opge-
kuist, de muur wordt opengemaakt en 
voorzien van een poort en hekwerk. Het 
is de bedoeling dat de creaties van de 
kunstenaar een natuurlijke stilteplek in 
het groen zullen worden en de natuur-
waarde van de tuin meer in de kijker 
gaan zetten. Daarnaast leren kinderen 
op een speelse en spontane manier de 
natuur in de tuin ontdekken.” De opening 
van de pastorietuin is voorzien in het 
najaar 2022. 

AALST
Over meer en meer evenementen in 
Aalst wordt een streep getrokken, nu 
de coronamaatregelen weer zijn ver-
strengd.  De grote carnavalsgroep AKV 
Possensje heeft bijvoorbeeld beslist 
om de Pillampenfuif niet te laten door-
gaan.” De terugbetaling van de tickets 
brengen we zo snel mogelijk in orde, 
dit bedrag zal terug op jullie rekening 
gestort worden”, klinkt het. Ook andere 
festiviteiten gaan niet door. De Nacht 
van de Blaa Biskoppen wordt uitgesteld.  
Volgens de huidige maatregelen kun-
nen die events wel doorgaan met een 
Covid Safe Ticket. Maar mensen moeten 
dan hun mondmasker ophouden, en 
dat is niet haalbaar. Tenzij de organisa-
tie iedereen kan testen bij het binnen-
komen, maar ook dat lijkt onhaalbaar.  
Eendracht Aalst schrapt eveneens een 
evenement. “De club heeft beslist om 
‘De Nacht van Den Iendracht’ niet te 
laten doorgaan. Er zal gekeken worden 
naar een latere datum om dit feest te 
laten doorgaan, hopelijk al in het voorjaar 
van 2022. De club wil zich verontschuldi-
gen bij haar trouwe supporters en part-
ners, die reeds een tafel gereserveerd  
hadden.”

Pastorietuin van 
Erembodegem 
gaat open

evenementen 
gaan 
niet door

AALST
Studenten kunnen opnieuw 
gaan blokken in de gebou-
wen van de stad. IIn Utopia 
komen er 60 permanente 
en 30 variabele studieplaat-
sen; in het Stedelijk Museum 
’t Gasthuys zijn er 30 voor-
zien vanaf 29 november. “We 
moeten rekening houden 
met een aantal  beperkin-
gen”, stellen diensthoofden 
Arnoud Van Der Straeten en 
Katrien Eeckhout. “Om alles 
vlot te laten verlopen werken 
we daarom met een reser-
vatiesysteem via de website 
van CC De Werf.”Utopia stelt 
tijdens de openingsuren drie 
stil le ruimtes op de eerste 
verdieping open voor de stu-
denten. Omdat de Academie 
voor Podiumkunsten d ie 
lokalen nodig heeft voor les-
sen, is het aantal plaatsen 
variabel en zal de tijdsduur 
beperkt zijn. Studenten die 
daar een plaatsje reserveren 
zullen op voorhand duidelijk 
weten van wanneer tot wan-
neer ze kunnen gebruikma-
ken van het lokaal. In totaal 
zijn er maximum 30 plaatsen 
voorzien. In de open ruimte, 

het atrium, zijn er 60 plaat-
sen voor studenten. Niet alle 
tafels zijn er voorbehouden 
voor studenten. “We zoe-
ken naar een evenwicht tus-
sen lezers en bezoekers, 
lagereschoolk inderen d ie  
huiswerk maken en studen-

ten”, aldus Van Der Straeten. 
“Dat wil zeggen dat er plaat-
sen worden vr i jgehouden 
waar niet gestudeerd kan 
worden.” In ‘t Gasthuys voor-
ziet de Stad 30 permanente 
studeerplekken, van maan-
dag tot zaterdag van 9 tot 
18 uur. Hiervoor is het altijd 
noodzakelijk te reserveren. 
De plaatsen worden openge-

steld vanaf 29 november tot 
het einde van de blokperi-
ode. Tijdens Kerst en Nieuw 
is het museum wel geslo-
ten. Studenten zullen reke-
ning moeten houden met de 
Covid19-maatregelen van het 
moment. Zo is momenteel een 

mondmasker verplicht, ook 
voor wie neerzit. De mede-
werkers zullen hierop nauw 
toezien. “We beseffen dat er 
een grote nood is aan stu-
deerplaatsen en doen al het 
mogelijke om studenten een 
plaatsje aan te bieden”, zegt 
Karim Van Overmeire (N-VA), 
schepen van Onderwijs en 
Bibliotheek.

AALST
Pleegzorg Oost-Vlaanderen 
ove r h a n d i g d e  h e t  l a b e l 
‘P leegzorggemeente’ aan 
Aalst. De pleegzorgdienst doet 
dit omwille van het engage-
ment dat de stad opneemt om 
haar pleeggezinnen te onder-

steunen en om pleegzorg 
lokaal bekender te maken.  In 
Aalst wonen momenteel 139 
pleegkinderen in 109 pleeg-
gezinnen en 9 pleeggasten in 9 
pleeggezinnen. Een pleeggast 
is een volwassene met een 
beperking of psychiatrische 
problematiek. Maar nog steeds 
is er een tekort aan gezinnen 
die de al dan niet de tijdelijke 
opvang van een kind of een 

volwassene willen opnemen. 
Voor de werving van nieuwe 
gezinnen kan Pleegzorg Oost 
Vlaanderen ook op Aalst reke-
nen. De stad wil helpen om 
pleegzorg op een laagdrempe-
lige manier bekend te maken 
en het maatschappelijk draag-

vlak te vergroten.  Meer dan 
1.700 kinderen en jongeren en 
140 volwassenen met een han-
dicap en/of een psychiatrische 
problematiek wonen in een 
pleeggezin in Oost-Vlaanderen. 
Vaak omdat hun ouders voor 
korte of lange tijd niet voor 
hen kunnen zorgen. Pleegzorg 
Oost-Vlaanderen begeleidt en 
ondersteunt meer dan 1.500 
pleeggezinnen. Afhankelijk van 

de concrete nood is de opvang 
continu, ti jdens het week-
end, voor korte of lange duur. 
Daarnaast staat de dienst in 
voor de werving en selectie 
van kandidaat-pleeggezinnen 
en bereiden de medewer-
kers hen voor op hun pleeg-

zorgengagement.  De stad 
zal nog info rond pleegzorg 
verspreiden via de gemeen-
telijke communicatiekanalen 
zoals het ti jdschrif t Chipka 
en de digitale platformen, en 
ook het mee organiseren van 
info-avonden voor kandidaat-
pleegzorgers en het opzetten 
van wervingsacties in samen-
werking met Huis van het  
Kind.

Opnieuw studieplekken

Pleegzorglabel voor Aalst 
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LIVING STONE MEER DAN VASTGOED | UW PARTNER VOOR DE VERKOOP EN VERHUUR VAN HUIZEN, APPARTEMENTEN, GRONDEN EN NIEUWBOUW.

10
VASTGOED

HUIZEN
IN UW BUURT

Bezoek onze website www.living-stone.be | info@living-stone.be |   

NINOVE     
Burchtstraat 12
9400 Ninove
T 054 300 500           

 
DILBEEK | LEUVEN 
HAACHT | HALLE | BRUSSEL | MECHELEN  
OUD-HEVERLEE | TIENEN | ZAVENTEM 

Gravenbosstraat 71 - Recent vernieuwde 3-gevel villa 
(3a51ca) met 3 slpks vlakbij Liedekerke bos die beschikt 
over alle comfort. Mogelijkheid tot aankoop aansluiten-
de bouwgrond & zolder om te vormen tot 2 extra slpks.
EPC: 533 kWh/m²/jaar
SI: Wg, Vg, Gvv, Gvkr

€ 415.000

LIEDEKERKE

3a51 3 (5) 1 234,39m2

Prijzen vanaf € 214.000 

Residentie Cornelis is gelegen in het centrum van Ninove en omvat 14 tijdloze en ruime appartemen-
ten allen met terras. De gelijkvloerse appartementen beschikken tevens over een tuintje. Doordat het 
gebouw gelegen is in een binnengebied van de stad, vormt het een rustpunt in hartje centrum voor-
zien van alle privacy. Dit project zal worden gerealisserd met oog voor energiezuinig wonen.  Het voor-
opgestelde E-peil is 40 of minder. De bouwheer is een familiebedrijf met meer dan 40 jaar ervaring 
die ernaar streeft tijdloze architectuur te combineren met hoge woonkwaliteit aan betaalbare prijzen. 

RESIDENTIE CORNELIUS IN HARTJE NINOVE

Prijzen vanaf € 273.325

Koning Albertstraat 134 - Uniek project dat gerealiseerd wordt op de voormalige site van de 
graanmolens in OLV-Lombeek. 11 tuin- en terrasappartementen, 4 woningen, 2 exclusieve mezza-
nine lofts, Weldoordachte architectuur, Unieke ligging. Aangenaam wonen op authentieke site met  
centraal binnenplein. Parkzone met vijver achteraan. De afwerking van alle entiteiten zal gebeuren 
met oog voor detail en de vrije keuze van de koper.
Mogelijkheid aankoop 6% btw 

RESIDENTIE DE MOLENS IN ROOSDAAL

Geraardsbergsestraat 103 - Volledig te renoveren 
handelswoning (bj 1930) op 1a29ca. Deze handels-
woning is centraal gelegen in een rustige buurt nabij 
openbaar vervoer en op wandelafstand van handels-
zaken en scholen.
EPC: 625 kWh/m²/jaar - SI: In aanvraag

€ 129.000

NINOVE

1a29 2 1 149m2

Edmond de Deynstraat 45 - Droomt u ervan om in een 
statig herenhuis te wonen midden in de stad met het ge-
voel asof u zich in de Provence bevindt? Dan komt deze 
woning zeer dichtbij! Hebt u bovendien nood aan veel 
oppervlakte, dan voldoet ze ook aan deze verwachting!
EPC: 261 kWh/m²/jaar - SI: Vg, Gvkr, Gvvg, Wg, Gmo

€ 550.000

NINOVE

3a73 5 2 275m2

Albertlaan 135  - Van A-Z gerenoveerde woning met 
4 slaapkamers en gezellige zuidgerichte stadstuin. 
Volledig instapklaar met knappe hedendaagse af-
werking.
EPC: 115 kWh/m²/jaar
SI: Gmo, Vg, Gvvg, Gvk, Wg

€ 360.000

NINOVE

2a47 3 1 175m2

Wolvenstraat 26 - Landelijk gelegen, vrijstaande 
4-gevel villa met prachtig panormisch groen verzicht 
op 11a 62ca met 3 slaapkamers en grote tuin in het 
rustige Roosdaal.
EPC: 377 kWh/m²/jaar
SI: Gmo, Vg, Vvg, Gvkr, Wg

€ 399.000

ROOSDAAL

11a62 3 1 249m2

3 WONINGEN KUNNEN AAN REGISTRATIERECHTEN 
AANGEKOCHT WORDEN (3% VANAF 1 JANUARI)

Gravenbosstraat 73 - Welgelegen bouwgrond voor 
2-gevel bel-etagewoning van 2a10. Breedte 7m, 
diepte 30m, algemene bouwvoorschriften zijn geldig. 
Volledige zuid-westelijke oriëntering vlakbij Liedeker-
ke bos. 
Gmo, Gv, Gvv, Gvkr, Wg

€ 99.000

LIEDEKERKE

2a10 ZW

Profetenstraat 43 - Deze grond is door haar oppervlakte 
(9a31ca) enorm geschikt om een ruime open bebouwing te 
creëren zonder al te veel aan tuin te moeten inboeten. De 
zuid-west oriëntatie en centrale ligging met goede bereikbaar-
heid is een extra troef. Perceelbreedte: 19,30m en perceel-
diepte: 57,80m. Bouwlijn op 12m. SI: Wg, Gvg, Gvkr, Gmo, Vv

€ 200.000

ROOSDAAL

9a31 ZW

Steenweg 673 bus 02.02 verdiep 2 - Uitzonderlijke 
penthouse (175m²) op prachtige locatie met binnen- 
en buitenautostaanplaats. 
EPC: 106 kWh/m²/jaar
SI: Vg, Gvkr, Gmo, Gvv, Wg

€ 419.500

DENDERLEEUW

4 1 175m2

Première op 27/11. 
Schrijf u in via onze site 

www.living-stone.be!

Wij 
leven 
vastgoed.
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Weversstraat 27/1 - 1730 Asse 
T 02 452 35 36 - E info@goeiedag.be

www.goeiedag.be

BESTEL NU UW 
PUBLICITEIT VOOR ONS 
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MEISE

De Plantentuin in Meise heeft vorig jaar 

in totaal 126.686 mensen over de vloer 

gekregen, ruim een derde meer dan de 

91.171 bezoekers die in 2013 geteld wer-

den (+38 procent). Het afgelopen jaar 

geldt daarmee als een recordjaar voor de 

Plantentuin. Tot nu toe werd het hoog-

ste aantal bezoekers in de Plantentuin in 

2011 geteld, toen er 110.909 mensen een 

bezoekje aan de tuin hadden gebracht. 

"De opening van twee nieuwe regenwoud-

kassen in april en de orchideeëntentoon-

stelling Flori Mundi, die in het najaar voor 

de eerste keer plaatsvond, mogen echte 

publiekstrekkers genoemd worden", zo 

wordt de hoge opkomst van 2014 ver-

klaard door plantkundige Koen Es. “Flori 

Mundi alleen al lokte zomaar eventjes 

28.000 bezoekers.

(Lees verder pagina 5)

Recordjaar voor Plantentuin

2015
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Vorige week  zondag nam Merchtem zijn 

gloednieuw sportcomplex Dooren offici-

eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 

uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-

dig in kunstgras, een baseballveld, een 

terrein voor beachvolley, een polyvalent 

terrein, een Finse piste en een gebouw 

met kleedkamers, tribune en kantine. 

Schepen van Sport Steven Elpers (LVB) 

was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-

ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 

Precies een jaar na het leggen van de 

eerste steen, kon het gebouw op het 

sportcomplex officieel geopend wor-

den. Het bevat naast een tribune voor  

toeschouwers ook een grote cafetaria 

(op te delen in twee compartimenten), 

8 kleedkamers en drie cellen voor indi-

viduele sporters (mountainbikers, jog-

gers, …). Er is ook een afspuitplaats voor 

mountainbikers en voor het reinigen van 

voetbalschoenen. “Het is een sportcom-

plex voor iedereen,” beklemtoonde sche-

pen Elpers. De exploitatie van de cafe-

taria en het onderhoud worden in han-

den gegeven van FC Merchtem  en BSC 

The Merchtem Cats. Schepen Elpers, 

burgemeester Eddie De Block en sche-

pen David De Valck - voorzitter van het 

Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat 

als bouwheer optrad - tekenden dan ook 

een exploitatie overeenkomst met Paul 

Staels en Bram Denys, voorzitter van res-

pectievelijk  FC Merchtem 2000 en BSC 

The Merchtem Cats. Het hele complex 

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

zij het AGB kon ruim 500.000 euro aan 

BTW bespaard worden. 

Lees verder pagina 3

Splinternieuw sportcomplex
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www.poortcenter.be

Geldig op een koffie (1,90€). Aanbieding enkel geldig in ruil voor deze bon in uw Lunch Garden  
tot en met 30/11/2014.  1 bon per kasticket. Niet cumuleerbaar  met andere promoties of kortingsbonnen.  Niet terugbetaalbaar in speciën. 

V.U.  : S. Vanderveken
Olympiadenlaan 2

1140 Evere.
Niet op de openbare weg werpen Geldig tot 30/11/2014

BIJ AANKOOP  VAN EEN GEBAKJE

1GRATIS
KOFF IE

Mira De Bruyn
0494/08.76.72

mira@goeieidag.be

AALST
Het nieuwe zwembad is nog maar 
enkele weken open, of er werd in 
Aquatopia al een competitiewed-
strijd georganiseerd. Niet minder 
dan een Belgisch kampioenschap 
zelf, dat van het schoonspringen 
op de 1 meter en de 3 meter-
plank. Jong en oud nam deel aan 
het kampioenschap, in een sport 
die in België niet enorm popu-
lair is. Dat komt omdat zwemba-
den vaak niet uitgerust zijn met 
de juiste accomodatie, maar dat 
is dus in Aalst anders. Het nieu-
we zwembad beschikt over een 
uitgebreide schoonspringinfra-
structuur. Zo is er de 1 meter, de 
3 meterplank, en de toren van 5 
meter.  Het eerste kampioenschap 

in Aquatopia werd op 11 novem-
ber georganiseerd door zwem-
club Neptunus, onder  de aanwe-
zigheid van enkele buitenlandse 
deelnemers. Schoonspr ingen 
is de kleinste zwemdiscipline, 
maar toch zeker en vast één 
van de meest spectaculaire. In 
Aalst wil men de sport dan ook 
verder ondersteunen. Dit BK 
Schoonspringen stond ook in het 
teken van een lanceringsmoment 
voor de nieuwe schoonspringaf-
deling van de lokale club ZNA. De 
schoonspringtoren van 5 meter is 
trouwens mede mogelijk gemaakt 
met subsidiesteun van Spor t 
Vlaanderen om de sport regio-
nale kansen te geven om zich te  
ontwikkelen.

AALST
Het ASZ verstrengt haar rook-
beleid. In en rond het zieek-
enhuis mag niet meer gerookt 
worden. “Als ziekenhuis willen 
we het goede voorbeeld geven 
en niemand meer laten roken in 
het zicht. Want zien roken, doet 
roken. Zo willen we kinderen die 
in deze generatie opgroeien, niet 
meer in aanraking laten komen 
met roken” Ook voor de ingangen 
van het ASZ of rond de parking 
mag je geen sigaret meer opste-
ken. “Het nieuwe beleid zorgt 
er immers voor dat kwetsbare 

patiënten die na een ingreep of 
voor een consultatie ons zieken-
huis binnen- of buitengaan, niet 
meer in aanraking komen met 
schadelijke rook.  Op de terreinen 
van het ASZ mag nergens anders 
meer gerookt of gedampt/gevapet 
worden dan in de rookgedoog-
zones. “Dit geldt voor iedereen 
die onze terreinen betreedt, dus 
zowel voor onze eigen medewer-
kers en artsen, als voor patiën-
ten, bezoekers, leveranciers, 
vertegenwoordigers, noem maar 
op... Dit wil dus ook zeggen dat 
er niet meer mag gerookt worden 
op de parking wanneer je van je 
auto naar de ingang stapt, enkel 
in de rookgedoogzones zelf.” Op 
campus Aalst, Geraardsbergen 
en Wetteren zijn daarvoor nieu-
we rokerscabines voorzien aan 
de voorkant van het gebouw. 
De locatie hiervan is zo gekozen 
dat ze ver genoeg van de ingang 
staan, zodat passanten er geen 
hinder van ondervinden maar toch 
dicht genoeg zodat rokers zeker 
de moeite doen om ernaartoe te 
gaan. 

Werken in Gijzegem

ASZ rookvrij 
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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!

BLACK FRIDAY
Op 26 en 27 november 2021 geniet je van 

15% BLACK FRIDAY KORTING
op alle handtassen bij Clips.
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HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?

Tuinfrees te koop power 
plus 149cc  een maal in 
gebruik zo goed als nieuw 
mer k p o w er p lus GSM 
0476058774

Mazoutkachel als nieuw. 
0479/37.49.47.

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

Health & Beauty producten 
en nog veel meer producten 
voor u gezondheid. www.
L r wor ld.com/ Mankenda. 
0498334398

O p  z o e k  n a a r  e e n 
schoonmaakbedrijf  in de 
buur t voor uw kantoor of 
onderneming? Contacteer 

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

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 

ons via onze website www.
ecogreencleaning.be of tel. 
0484-079.558.

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 

Man 78 jaar zoekt vrien-
din met r ijbewijs C om 

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

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, 
Dhaese Bruno - 0499/12 02 22 
- bruno.dhaese@hotmail.comAALST

De Cadeaubon Aalst kan je nu 
ook als kerstkaar t versturen. 
Daarmee kan de ontvanger dan 
volgend jaar zijn bon besteden 
bij meer dan 100 handelaars van 
‘Cadeaubon Aalst’.  De hande-
laars stelden vorige week hun 
nieuwe actie voor. Het idee voor 
deze kerstkaar t-editie van de 
Cadeaubon Aalst rijpte begin 2021 
in het hoofd van Christ’l Dewuffel, 
secretaris van district A. ‘Toen 
ik mijn kerstkaartjes opruimde 
vond ik het zonde dat ik nu al die 
mooie kaartjes zomaar bij het 
papier moest gooien’, verduide-
lijk Christ’l haar idee. De kerst-
kaart van Cadeaubon Aalst heeft 
een waarde van 5 euro. Ditzelfde 
bedrag kan je spenderen bij de 
deelnemende handelaars van de 

cadeaubon. ‘Doordat de kerst-
kaart is opgedeeld in twee delen, 
kan je je kerstwensen neerschrij-
ven op de ene zijde en de andere 
zijde gebruiken als cadeaubon’, 
vult ze aan. Er zijn 3 verschillende 
designs van de kerst-editie van 
Cadeaubon Aalst. Die komen van 
de hand van fotograaf Geert De 
Wolf van Studio Estaloca. ‘Het 
was heel fijn om de Cadeaubon 
Aalst in een kerstjasje te stoppen. 
De foto’s geven een fijne kerst-
sfeer weer met een Aalsterse 
kn ipoog’,  vat Geer t samen.  
De kerstkaar t vers ie van de 
Cadeaubon Aalst kost 5 euro. De 
bon kan enkel aangekocht wor-
den via de verkooppunten. Meer 
info op cadeaubonaalst.be of in 
een winkel in het Aalsterse shop-
centrum. 

AALST
Na de tegenvallende resultaten 
in de tweede helft van oktober 
is Eendracht Aalst erin geslaagd 
om op tijd het tij te keren. Tegen 
Cappelen werd er nog eens uitge-
haald en ook voor de Limburgers 
van Hasselt bleek Aalst een ma-
tje te sterk.  Na het 0-2 verlies 
in de topper tegen Hoogstraten, 
en het 1-0 verlies op het veld van 
Londerzeel was het voor Aalst 
hoog tijd om nog eens punten 
bij elkaar te sprokkelen. Tegen 
Cappel len wisten de Ajuinen 
zich wel te herpakken. Als van-
ouds werd er uitgehaald en in het 
Pierre Cornelisstadion maakten 
de Ajuinen vier goals. Al vroeg 
in de wedstrijd zorgde Mbaye 
voor de voorsprong. Dekuyper 
verdubbelde die na 22 minuten. 
Cappellen maakte dan op het 
uur gelijk nadat het eerder al de 
2-1 had gescoord. In de 68ste 
minuut bracht Van Den Eynde zijn 

ploeg echter opnieuw op voor-
sprong en even later klaarde 
Cobos Copado de klus. De 4-2 
eindstand stond daarmee op het 
bord.  Eén week later moest Aalst 
de verre verplaatsing maken naar 
Hasselt. Tegen de Limburgers 
bracht Belesi zwart-wit op voor-
sprong. In de tweede helft maakte 
de thuisploeg wel de gelijkmaker, 
maar dan was het weer aan Den 
Iendracht. In de 85ste minuut 
zorgde Van Den Eynde voor de 
overwinning, hij scoorde de 1-2. 
Door die 6 op 6 weet Aalst weer 
aansluiting te maken met de top 
4 van het klassement. De eerste 
periode is wel al afgelopen, Lyra-
Lierse heeft die gewonnen en is 
daarmee al zeker van een plaats-
je in de play-offs. Aalst verzekert 
zich maar best op die manier van 
de eindronde, want de eerste 
plaats lijkt buiten schot. De voor-
sprong van leider Hoogstraten is 
namelijk al negen punten.

Handelaars lanceren 
kerstkaartactie 

Eendracht Aalst weet 
opnieuw wat winnen is

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. 



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.


