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Nieuwe affiche Carnaval 2020
AALST
Een nieuw jaar, dat betekent ook
de start van het Carnavalsseizoen,
traditioneel ingeluid door de voorstelling van de carnavalsaffiche en
het Driekoningenfeest. “’t Es aane
kleinen oeik è; zegt’er oeik isj iet
op!” Staf De Koninck (16) tekende
de winnende affiche voor deze carnavalseditie. Zijn ontwerp haalde
het van 43 andere inzendingen. Hij
mag dan wel jong zijn, een echte
nieuweling in de carnavalswereld
kun je Staf niet noemen. Bovendien
is hij als inwoner van deelgemeente
Baardegem een geboren en getogen Aalstenaar.“Momenteel zit ik in
het vijfde jaar middelbaar onderwijs

in de Academie voor Beeldende
Kunsten. Tekenen, schilderen en
ontwerpen, daar ben ik dus zowel
overdag als ’s avonds mee bezig.
Dat ik als jonge gast mijn carnavalsaffiche overal mag zien opduiken in het straatbeeld, zal een
onvergetelijke ervaring worden.” De
inspiratie voor het ontwerp zocht
Staf in het feit dat Carnaval in het
Aalsters DNA zit en vaak met de
paplepel wordt ingegeven. De winnende affiche zal prijken op de traditionele carnavalsgadgets die door
de stad worden uitgegeven. Ze
worden te koop aangeboden in het
toeristisch infokantoor (Hopmarkt
51).

interviews
De strafste uitspraken
Guy Swinnen (The Scabs)

E DITORIA AL
Namens de volledige redactie en alle
Goeiedag medewerkers
wens ik al onze lezers
en adverteerders een
voorspoedig 2020 toe. Ook in het
nieuwe jaar zullen wij trachten om u
zo goed en volledig mogelijk te informeren over alles wat er leeft in onze
regio. Met betrouwbaar en relevant
lokaal nieuws aangevuld met regionale onderzoekartikels. In deze snel
veranderende marktomgeving blijven
wij rotsvast geloven in de vele troeven van de klassieke huis aan huis
print voor de lokale adverteerder.
Deze maand zal het 1000ste nummer van Goeiedag van de persen
rollen. Een mijlpaal in ons bestaan
welke nooit mogelijk was geweest
zonder onze trouwe lezers en adverteerders. Verder blijven wij in 2020
inzetten op onze online radio zenders en nieuwssite. In februari lanceren we onze gloednieuwe nieuwssite
en app om u nog sneller te informeren. Het blijft immers onze gezonde
ambitie om onze marktpositie als de
“nummer 1 in lokaal nieuws” verder
uit te bouwen. We wensen u ook in
2020 veel leesplezier!
Ives DE BONDT
verantwoordelijke uitgever

2019

"Dan komt Willy Willy ons vervoegen. Een no bullshit rocker pur sang die met barrés twee snaren - zo 'It's Only Rock 'n Roll' van The Rolling Styones uit zijn gitaar tovert."

Kamiel Sergeant (Keizer carnaval Aalst)
"We lopen 362 dagen in 't gareel en met carnaval heb je drie dagen dat je kan zeggen
'salu allemaal' en dat je kan doen wat je graag doet".

Michel Wuyts (Sport journalist)
"Weet je, na een van m'n voordrachten in Waregem kreeg ik onlangs slechts één vraag:
kan Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen winnen? Niet dus".

Rudy Vranckx (Oorlogscorrespondent)
"Ik heb beelden gezien, dat Koerdische Peshmerga strijders hun IS-gevangenen achter
hun jeep bonden en ermee rondreden. Er worden in deze vuile oorlog weinig gevangenen gemaakt".

Carl Devos (Hoogleraar politieke wetenschappen)
Antwoord op de vraag "Is migratie geven belangrijk thema?": "Absoluut. Ook een uitdaging waar we nog lang niet klaar mee zijn. De resultaten zijn gewoon slecht".

Walter Vansteenbrugge (advocaat)
(Over het gesjoemel in het voetbal): "Zo'n gesjoemel hield ik echt niet voor mogelijk.
Vooral de omvang heeft me verrast".
(Over zijn job): "Als advocaat moet je vaak mokerslagen incasseren, heb je te maken met
miserie, fraude en valsspelen".

Cameron Vandenbroucke (dochter van Frank)
Grootmoeder Chantal: "Cameron heeft veel van Frank. Zij heeft het karakter van een
VDB. Ze weet wat ze wil en doet er alles voor. Ze traint keihard zoals Frank dat deed".
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Lieve Blancquaert (fotografe)
(Over welke reis het meest indruk heeft gemaakt) "Mijn verblijf na de aardbevingen in
Nepal in 2015 zal ik nooit vergeten. Wanneer je de dramatische gevolgen ziet van de
enorme natuurkracht, voel je je werkelijk klein en kwetsbaar".

Laurens De Plus (wielrenner)
(Over welke reis het meest indruk heeft gemaakt) "Mijn verblijf na de aardbevingen in
Nepal in 2015 zal ik nooit vergeten. Wanneer je de dramatische gevolgen ziet van de
enore natuurkracht, voel je je werkelijk klein en kwetsbaar".

Michael Verschueren
NON-STOP HITS

"We moeten blijven geloven in het systeem en het concept dat Vincent Kompany en
Frank Vercauteren hebben uitgezet".

luister via goeiedagradio.be

Marleen Merckx (Simonneke uit Thuis)
(Over de vraag wat haar verontrust in de samenleving) "De groeiende onverdraagzaamheid vind ik onrustwekkend. Zoals Anuna De Wever en haar vriendinnen laatst op
Pukkelpop werden aangepakt".
36.935 exemplaren

GRATIS bedeling
Problemen met de bedeling?
Contacteer uw postbode.
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Peter D'hondt (politierechter)
"Iedereen wil het beste van Justitie tegen de laatste prijs. Dat werkt dus niet (…) Bij
Justitie wordt amper één vijfde van alle boetes daadwerkelijk geïnd".

Ook in 2020 brengen we opnieuw een exclusieve reeks aan nieuwe interviews.
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Lerares SMI
in de prijzen

RUIM - & ONTSTOPPINGSDIENST
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VLEMINCK JAN
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30 jaar ervaring
24/24 beschikbaar
7/7 tot uw dienst !
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AALST
S a r a h D e W i t te, l e e r k r a c h t
N e d e r l a n d s o p h e t S i n tMaar teninsitituut won samen
met Lisa Depraetere en Machteld
Poriau de bachelorprijs 2019.
Ze stelden een interessant lessenpakket samen rond migrantenliteratuur. ‘NEMI' staat voor
Nederlandstalige migrantenliteratuur, literatuur geschreven door
geïmmigreerde auteurs in het

SIGNEERSESSIE

Nederlands. Lisa Depraetere,
Sarah De Witte en Machteld
Por iau (A r teve lde hoge school
Gent) ontwikkelden een lessenpakket dat bestaat uit zes modules, om deze Nederlandstalige
migrantenliteratuur te verwerken
in de lessen Nederlands om zo
jongeren kennis te laten maken
met onderwerpen zoals vooroordelen en racisme, en een cultureel
bewustzijn te stimuleren.

• 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

Brusselsesteenweg 280 • 9402 MEERBEKE
054/32 18 75 • 0479/84 02 83
info@devleminckjan.be
www.devleminckjan.be

Brexit wordt hard spelletje poker
REGIO
In het Brexit-kamp zitten blijkbaar twee soorten ‘believers’.
Zij die denken dat het allemaal
niet zo’n vaart zal lopen. En zij
die het ene rampscenario na
het andere zien opdoemen.
Deze laatste groep windt er
geen doekjes om: “Met deze
Brexit gaan we blindvaren.
Economisch gezien is dit nog
nooit gebeurd.” De Britse premier Boris Johnson laat met
een aan arrogantie grenzend
monkellachje weten, dat voor
hem een ‘no-deal’ niet het
geringste probleem is. Maar
is dat wel zo? Eén voorbeeld:
va n u i t Eu ro p a ve r tre k ke n
er elk jaar 37 miljoen pakjes
geneesmiddelen naar GrootBrittannië. Mits een harde
Brexit worden die medicamenten fors duurder, met invoerheffingen tot 24%. Uit een Duits
rapport moet blijken, dat een
vracht van Groot-Brittannië
naar Duitsland binnenkor t
– door douane, controles en
papierhandel - liefst 72 uur zou
kunnen duren, in plaats van 12
uur vandaag. Maar ons land
én onze regio hebben in dat
geval ook veel te verliezen.

Bookmakers zetten ons tussen 27 Europese landen op
de vierde plaats wat risico’s
betreft bij een harde Brexit. We
exporteren vooral auto’s, chemicaliën, voeding, drank, textiel
en machines. Goed voor 31,2
miljard euro! Ondernemingen
om en rond Gent en langs de
as Brugge-Kortrijk worden het
hardst getroffen. Bijna de helft
van alle trafiek in de haven van
Zeebrugge gaat naar GrootBrittannië. Bij sommige Oost-

gekondigd worden. De parking
van het domein Puyenbroeck
nabij Wachtebeke komt in aanmerking als halte voor auto’s
en trucks die op controle
wachten.

V l a a m s e t a p i j t f a b r i k a n te n
gaat tot 30% van hun omzet
naar de Britse consument. De
Denderstreek houdt rekening
met een omzetverlies van zes
procent. De Gentse haven
plant een ‘brexitparking’ voor
142 vrachtwagens, maar dat is
peanuts als je rekening houdt
met de mogelijke files die aan-

enkele politiezone is daar écht
klaar voor. Eind deze maand
stapt Groot-Brittannië uit de
Europese Unie. Londen hoopt
de scheiding binnen een jaar
in de juiste plooien te leggen.
Wat een sceptische Brit deed
zeggen: “You better prepare
fort he worst and hope fort he
best…” (ggm)

TAXIPLEK VOOR
TRANSMIGRANTEN
Nogal wat politiezones vrezen
verkeersinfarcten en spontaan opduikende ‘brexitparkings’ als evenveel taxiplaatsen voor transmigranten. Geen

“CD&V-Erembodegem
neemt nieuwe doorstart.”

JUBILEUMBOEK
‘100 JAAR
EENDRACHT AALST’

Mét Jan Ceulemans,
Kris Temmerman,
Peter Van Wambeke,
Olivier Lamberg,
Jan Van Poelvoorde,
Maurits De Schrijver,
Johan Dierickx,
Jean Arnolis,
Wouter Moreels,
Klaas De Rock,
Gunther Bomon én
Marijke Callebaut.

ZATERDAG
18 JANUARI
BIJ UTOPIA AALST
van 14u tot 15u30!

4

EREMBODEGEM
Naar aanleiding van het verlaten
van de partij door haar plaatselijke mandataris en het ontslag van
haar voorzitter nam het CD&Vbestuur van sectie Erembodegem
op 18 december ll een nieuwe
doorstart. Het voltallige bestuur
besliste om zich achter de CD&Vafdeling Aalst en haar mandatarissen te scharen. Tevens werd
een nieuw dagelijks bestuur
samengesteld zodat de wer-

king op géén enkel moment
in het gedrang komt. “We zullen ons ook de komende
jaren blijven inzetten voor de
inwone r s va n Ere mbode ge m
e n h u n b e l a n g e n. D o s s i e r s
m.b.t. Erembodegem zullen wij
op een kritische doch constructieve manier blijven opvolgen, “
aldus het bestuur ( ontbreken
op de foto: Philippe De Wever,
Johan De Sadeleer en Els De
Meersman )
5
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Hakhoutbeheer

Onafhankelijken
roeren zich

AALST
Deze winterperiode voer t het
Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen
en autosnelwegen. Hakhoutbeheer
i s e e n e e u we n o u d e e n a l te r n atieve vorm van beheren van bomen
en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende
seizoenen schieten ze opnieuw uit. In
Aalst worden snoeiwerken uitgevoerd
aan de N41 (Hofstade-Gijzegem) en
de E40. Hakhoutbeheer lijkt op het
eerste gezicht drastisch, maar na
enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor
een verjonging van de beplanting in
de berm en voor een verrijking van het
ecosysteem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht
op de bodem. Hierdoor kunnen voorjaarsbloeiers en andere planten beter
groeien. De wegbermen vormen zo
interessante verbindingsassen tussen
verschillende natuur- en leefgebieden
van fauna en flora. Dieren gebruiken
ze om zich te verplaatsen en nieuwe
gebieden te koloniseren. Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen hebben
de neiging om overhangende takken
te ontwikkelen die de zichtbaarheid op
de weg kunnen beperken. Bovendien
krijgen ze gemakkelijk dood hout in
hun kruin, dat bij sterke wind op het
wegdek kan belanden. Oude en grote
bomen kunnen omvallen of ontworteld
raken bij felle windstoten. Ze kunnen
dan op de weg terechtkomen en een
gevaar vormen voor de weggebruikers.
Hakhoutbeheer

AALST
Onafhankelijk gemeente ra adslid Silke Van
Vaerenbergh begrijpt niet wat
haar vroegere partij, of toch
een aantal leden ervan bezielde. “Wat is dat daar allemaal
in Aalst en met de CD&V?”
S i l k e Va n Va e r e n b e r g h
(Onaf hankelijk gemeenteraadslid): “Een vraag die ik
heel vaak kreeg de laatste
weken. Het is vanuit die vraag

Meerjarenplan dat op de
gemeenteraad van december 2019 goedgekeurd werd,
vormt een raamwerk, waarbinnen op een constructieve
manier gepraat kan worden.
Ik ben er steevast van overtuigd dat we met overleg
en compromissen een heel
eind ver geraken, en beleid
kunnen voeren voor Aalst
en haar mensen. Ik heb mij
gaandeweg telkens goed

dat ik deze reactie geef. Ik
ben rationeel van aard, ik ben
geen fan van politieke spelletjes en ik hou er niet van om
de zaken constant vanuit een
strategisch perspectief te
spelen. Ik ben iemand die
niet op de man speelt, maar
wel op de bal. Op wat er op
tafel ligt, op de inhoud. En
de inhoud waarover het de
laatste maanden ging, zit
vervat in het Meerjarenplan
voor Aalst, dat voortvloeit
uit het bestuursakkoord dat
ik als gemeenteraadslid eind
2018 ondertekend heb. Het

geïnformeerd over wat er op
tafel lag, ik ben gesprekken
aangegaan met verschillende directeurs aan de stad.
In alle eer en geweten heb
ik dat plan dus ook goedgekeurd omwille van de inhoud
ervan, samen met schepen
K atr i e n B e u l e ns. K atr i e n
he ef t trou we ns het la atste half jaar – met mandaat
van CD&V – het onderste uit
de kan gehaald en mooie
accenten gelegd in het plan.”
“Als de 4 andere CD&V’ers
dit plan vervolgens niet willen ondersteunen, en dus

openlijk tegenstemmen op
de gemeentera ad, is dat
hun recht, en hun keuze.
Weliswaar een keuze die ik
persoonlijk enorm betreur. Als
coalitie werk je immers aan
een toekomstgericht meerjarenplan om de stad te besturen. Wie dat plan, en daarmee ook het vooropgestelde
beleid van de komende jaren
afkeurt, is geen coalitiepartner
maar voert oppositie. In een
democratie is iedereen vrij om
die keuze te maken, maar dan
moet je daar ook consequent naar handelen. Ik kan
nog een lang epistel schrijven
over hoe alles liep het afgelopen jaar, maar die inhoud
hou ik wijselijk voor mezelf. ’t
Zou geen fraai beeld geven
van de politieke wereld, die
vandaag al vaak genoeg als
een rotte wereld naar buiten
komt. Ik geloof nog steeds
in de kracht van het politieke
werk, maar op dit moment
niet meer in pure partijpolitiek
(toch niet op lokaal niveau).
Al te vaak spelen eigenbelang en strategisch gehakketak een belangrijkere rol dan
deftige beleidsvoering voor
de stad. Als onafhankelijk
gemeenteraadslid geloof ik
dat er op termijn ruimte kan
zijn voor een ander soort van
politiek, politiek op mensenmaat, met meer ruimte voor
burgerinspraak. Een politieke beweging voor en door
mensen.” besluit Silke Van
Vaerenbergh (Onafhankelijk
gemeenteraadslid)
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Skyline is een klok

AALST
De leerlingen van het 5e jaar
Handel van Sint- Jozef Mere,
onderdeel van de scholengroep
Priester Daens College, overhandigden een zelfgemaakte klok originele met de skyline van Aalst

aan het college van burgemeester en schepenen. “Omdat we
Aalst een warm hart toedragen”,
aldus Matti, Iano, Jens, Yarno en
Thorben. Met hun mini-onderneming maken ze klokken samen
met het FabLab.

Uniek boek "Aalst Natuurlijk"
AALST
Vrijwilligers van Natuurpunt Aalst
werkten twee jaar aan een buite ngewone public atie die de
waarden van Aalsterse natuurgebieden prachtig in beeld brengt.
Ook de mensen die instaan voor
het natuurbeheer komen aan het
woord. Een niet te missen boek
voor de natuurliefhebbers of ideaal
als geschenk. Bestel het boek nu.
Luxe-uitvoering met harde kaft en
gedrukt in kleur met 200 bladzijden
prachtige natuur. Knappe beelden

gemaakt door Aalstenaars waarvan een groot deel door huisfotografe Katrien Buysse. Redactie
door Daan Stemgée voor wie geen
natuurplekje in Aalst onbekend is.
Bestellen kan door overschrijving
van 30 euro op rek. BE70 9792
1409 0725 van Natuurpunt Aalst
met vermelding van ‘Boek Aalst
Natuurlijk + JE NAAM’. Of stort
37 euro als je het boek liever thuis
geleverd krijgt (vermeld ook je
adres). Meer info: www.aalstnatuurlijk.be

Ela lighting is familiezaak

BAARDEGEM
In de schaduw van de kerk
van Baardegem vind je de
prachtige verlichtingszaak
Elalighting. In 2018 werd het
vroegere restaurant Gasthof
Vonck op een klassevolle
manier omgebouwd tot een
500m² grote verlichtingstoonzaal waar je je gading vind in
zowel landelijke als klassieke
en moderne hedendaagse
verlichting. Je vind er tevens
een uitgebreid gamma toebehoren als lampen, schakelaars, dimmers, edm Deze
familiezaak werd 30 jaar geleden opgestar t door JeanPierre Aelbrecht en zijn echtgenote Hilde Van Mulders.
Van maandag tot zaterdag

ontvangt dochter Katia je met
de glimlach, en adviseert je
graag. De beide zonen Gerrit
en Jelle zorgen voor een
onberispelijke plaatsing. Ook
de roots worden niet verloochend; zo kan je bij elalighting/
elektriciteit Aelbrecht steeds
terecht voor alle elektrische

Twee
voetbalvelden
weg

installatie’s – zowel nieuwbouw als verbouwing – videofonie, domotica,..
elalighting/elektriciteit
Aelbrecht
Dorp 51 – 9310 Baardegem.
www.elalighting.be
www.elektriciteitaelbrecht.be

AALST
Op Osbroek verdwijnen de t wee
voetbalvelden rechts van de Frans
Blanckaertdreef. De pleinen liggen er
al jaren maar toen het Sport Ag er een
hek rond bouwde kwam er een klacht
van omwonenden en wat meer was,
toen pas bleek dat die velden al jaren
hadden moeten weg zijn. Schepen van
Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt
(N-VA) wijst naar Ilse Uyttersprot als
schuldige. De schepen reageert echter fel. “Wie een hart voor de sport
heeft kan onmogelijk begrijpen hoe het
kan dat er 2 voetbalpleinen die al 40
jaren deel uitmaken van Aalst nu sneuvelen. Net nu... nu in Aalst Sport en
Ruimtelijke Ordening in NVA handen
zijn en op Vlaamse niveau idem dito.
Zoek oplossingen met juridische argumenten (regularisatie, aanpassing BPA,
nieuw RUP) in plaats van de schuld
altijd op iemand anders te steken! Waar
een wil is...Studies bewijzen dat er al
te weinig recreatieruimte is in Aalst!
Met het Sportag proberen we zo goed
als mogelijk onze gebruikers te helpen
op andere terreinen, maar dit lost het
echte probleem niet op”.

Werken ring :
in juni andere rijrichting

AALST
De aannemer is volop bezig met
de aanleg van de nieuwe oprit
van het viaduct aan de rotonde
"Neuzeken" aan de zijde van de
Eendrachtstraat. Hiervoor is er al
een grondkerende wand aangelegd. Op het viaduct werkt hij verder aan de verschillende brugvoegen en de plaatsing van de brugleuningen. Ook aan de onderzijde
8

van het viaduct zijn we bezig met
herstellingswerken. De komende
weken komt er een nieuwe waterdichting op het viaduct. Deze werken zijn heel weersgevoelig en
kunnen pas uitgevoerd worden
wanneer het weer (niet te koud
en droog) dit toelaat. Volgens de
huidige planning zal de fasewissel
plaatsvinden in de loop van juni
2020.
9

Kort
nieuws
KAARTENVERKOOP
TRIBUNE STATIEPLEIN

Op zondag 23 februari 2020 trekt de 92ste
carnavalsstoet door de straten van Aalst.
Ook dit jaar worden door cc De Werf tickets
verkocht voor de overdekte zittribune aan
het Statieplein. Van maandag 27 januari
2020 (10 uur) t.e.m. dinsdag 18 februari (22
uur) online en t.e.m. woensdag 19 februari
(18.30 uur) aan de balie van cc De Werf
(Molenstraat 51) of zolang de voorraad
strekt. Prijs: 20 euro en maximaal 8 tickets
per bestelling. Kaarten te koop online of aan
de balie van cultuurcentrum De Werf.

SUBSIDIE VOOR CIRK

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen
heeft een projectsubsidie gegeven van 3
500 euro aan de stad Aalst voor de organisatie van de ‘Cirk! Aalst’ en 8 500 euro voor
de organisatie van het ‘Iedereen Rubens –
Ontdek de meester in Aalst’. Cirk! Aalst, een
driedaags circus- en straattheaterfestival,
is een non-stop beleving met een centraal
festivalhart en een grootse voorstelling als
afsluiter. Het publieksevenement ‘Iedereen
Rubens – Ontdek de meester in Aalst’
brengt een ervaringsgerichte beleving en
onderdompeling in de wereld van Rubens.
Dit project sluit naadloos aan bij de focus
op de Vlaamse Meesters. Naast het altaarstuk van de Heilige Rochus, komen ook de
restauratie op paneel en de creatie van een
nieuwe ‘Rubens van Aalst’ via mixed reality aan bod. "Toeristische evenementen zijn
ware publiekstrekkers. Ze zijn daardoor niet
alleen sociaal-maatschappelijk van groot
belang maar hebben ook een impact op de
economische ontwikkeling van de regio",
zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V),
bevoegd voor Toerisme.

SCHEPEN ILSE MET
SPREEKUUR OP CAFÉ

Het ontnemen van de bevoegdheden van
Ilse Uyttersprot als schepen blijft nazinderen. Uyttersprot zelf doet gewoon verder.
Via sociale media probeert ze haar situatie uit te leggen. “Vandaag eerste werkdag na het kerstreces en al direct een ontvangst van studenten en het eerste schepencollege van het jaar op de agenda. En
op Driekoningen wordt er gezongen en
gegeven voor het goeie doel! Zoals ieder
van u start ik het nieuwe jaar met goeie
voornemens en sta dus nog steeds ten
dienste van alle Aalstenaars voor vragen of
problemen. Weir doen voesj! Wie me niet
ergens tegen het lijf loopt of op mijn spreekuur geraakt, kan me steeds bereiken per
mail, FB, whatsapp, enz... De eerste zondag
van iedere maand na de mis hou ik op de
middag zitdag in Gudul's Café in Moorsel.
Net zoals de goeie tijd, tussen de mensen”.
stelling die om 17 u. aanvangt in het popuptheater van Studio100 in Puurs.
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Wat is er nu allemaal gebeurd?
AALST
De politiek in de stad blijft het
gespreksonderwerp en net
voor het einde van het jaar
gaven de Aalsterse N-VA en
Open VLD tekst en uitleg. “Het
financieel meerjarenplan werd
op de gemeenteraad door een
comfor tabele meerderheid
(23 tegen 17) goedgekeurd.
Aangezien Ilse Uyttersprot
te g e n h et m e e r j a re n p l a n
ste mde, ma ar toch ge e n
ontslag wil nemen, zijn haar
bevoegdheden verdeeld over
de andere leden van het college. aan het verstarren was.
We gingen ervan uit dat het
verwerkingsproces van het
slechte verkiezingsresultaat

SportAG onder controle te
houden. We moesten bovendien vaststellen dat er aan de
bevolking voortdurend halve
waarheden en hele leugens
werden verteld. We hebben
misschien te lang het open
conflict vermeden in de hoop
dat het wel zou overwaaien.
Bij de onderhandelingen over
het Financieel Meerjarenplan
2020-2025 werd het breekpunt echter bereikt. Schepen
van financiën Matthias De
Ridder heef t altijd de lijn
aangehouden dat er maar
ruimte was voor nieuwe projecten wanneer er elders
bespaard werd. Uiteindelijk
was elk lid van het college

CD&V-gemeenteraadsleden
(dhr. Couckuyt en mevr. Gees)
staan wel voortdurend met het
bestuursakkoord te zwaaien,
maar hebben het zelf nooit
willen ondertekenen. De halsstarrige houding van mevrouw
Uyttersprot is ook de reden
waarom Katrien Beulens en
Silke Van Vaerenbergh uit de
CD&V zijn vertrokken. Door
wel aan de onderhandelingen
over het financieel meerjarenplan deel te nemen, heeft
Katrien Beulens trouwens
heel wat voor haar belangrijke
punten kunnen veiligstellen.
We hebben de huidige situatie niet gewild en we weten
dat veel mensen geen bood-

misschien een paar maanden
zou duren, maar dat we daarna weer goed zouden kunnen samenwerken. Dat was
in het verleden nog gebeurd.
We zijn de voorbije maanden
eigenlijk van incident naar incident gesukkeld. Daarbij kregen N-VA en Open VLD voortdurend het mes op de keel
gezet. We kregen telkens de
keuze tussen ofwel toegeven
aan soms onredelijke eisen,
ofwel het conflict aangaan.
Een deel van de CD&V dacht
dat daarbij nogal overmoedig dat ze niet kon verliezen:
ofwel kregen ze hun zin, ofwel
kwam er een conflict waarbij ze zich konden profileren,
wat hun strategie was. Over
duizend-en-één dossiers: over
budgetten, over concessies,
over afspraken met spor tclubs … en na een tijdje zelfs
over absurde dossiers als
een hek rond een voetbalterrein of de plaatsing van een
broodautomaat. Daarbij werd
het SportAG – een autonoom
g e m e e nte b e d r ij f wa a r va n
Ilse Uyttersprot voorzitter is –
gemobiliseerd tegen de stad.
Er was geen enkele bereidheid om de uitgaven van het

wel bereid om inspanningen
te leveren, op één schepen
na: Ilse Uyttersprot eiste zelfs
voortdurend aanzienlijke budgetverhogingen voor haar
bevoegdheden. Bovenop het
al goedgekeurde zwembaddossier en andere investeringen in sport moest er nog een
nieuw jeugdhuis komen, én
een indoor skatepark, én honderdduizenden niet gespecifieerde euro’s voor de werking
van de jongerenadviesraad
Vonk enz. ... Meer nog: de
voorstellen tot besparing van
haar eigen diensten werden
door mevrouw Uy ttersprot
achtergehouden. Naar de
buitenwereld verspreidde ze
het fake news over zeer drastische besparingen bij jeugd,
cultuur en sport, waardoor
veel mensen op het verkeerde been werden gezet.
Iemand als schepen Katrien
Beulens heeft zich het voorbije jaar altijd constructief en
loyaal opgesteld. Het is echter duidelijk dat mevrouw
Uyttersprot voor haar confrontatiestrategie de steun
kreeg van de grote meerderheid van haar partij en haar
fractie. Twee van de huidige

schap hebben aan politiek
geruzie. Het was echter ook
geen optie om niets te doen.
D a n zo u d e n we b u d g etten goedkeuren waarbij acht
leden van het college moeten besparen en eentje niet
omdat ze dwars blijft liggen.
Niets doen had betekent dat
we vijf jaar lang van incident
naar incident gesukkeld zouden zijn. Daarom hebben we
besloten de bevoegdheden
van Ilse Uyttersprot onder
de andere leden van het college te verdelen. De wetgeving maakt het bijna onmogelijk om een schepen te
ontslaan of uit het college te
zetten. Als Ilse Uyttersprot
tegen het financieel meerjarenplan stemt, maar zonder
bevoegdheden toch in het
college wil blijven zitten, dan
is dat haar beslissing, waarover zij verantwoording moet
afleggen. We moeten het ook
niet erger voorstellen dan het
is: met een meerderheid van
8 op 9 kan het college perfect functioneren en de jongste gemeenteraad bewees
dat we zeker voldoende steun
hebben om onze plannen
uit te voeren.”
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Extra signeersessies

www.starwash.be
ENKEL OP AFSPRAAK
VIP behandeling
auto afhalen, reinigen binnen & buiten en terugbrengen.
Simoniseren - Polieren
Dieptereiniging
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

Energiehuis vzw BEA
Voor al uw energievragen en aanvragen van
de Vlaamse Energielening: info@vzwbea.be

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

AALST
Er komt een extra signeersessie voor het jubileumboek '100 jaar Eendracht
A a lst', dat e e n suc c e svolle lancering kende.
In samenwerking met Utopia
brengt de club op zaterdag
18 januari tal van bekende
namen samen in de nieuwe
stadsbibliotheek, die al verkozen werd tot beste bib
van Vlaanderen en Brussel.
Tussen 14u00 en 15u30 zal
je in het mooie atrium jouw
exe m p l a a r k u n n e n l a te n
s i g n e r e n d o o r J a n Va n
P o e l v o o r d e, M a u r i t s D e
Schrijver, Johan Dierickx en
Jean Arnolis (clubiconen uit
de jaren 60 en 70), Olivier
Lamberg, Kris Temmerman
en Peter Van Wambeke (uit
h e t Eu r o p e s e e l f t a l v a n
1995), Jan Ceulemans (hun
coach), Wouter Moreels en
Klaas De Rock (die de club
aan de laatste promoties
hielpen in 2011 en 2017). De
damesploeg wordt ver tegenwoordigd door voormalig succescoach Gunther

Verkiezing Prins Carnaval.
Werner mag starten
verg.1713

BOEK NU UW
ZOMERVAKANTIE 2020
BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR
VLIEGTUIGREIZEN • CRUISES
AUTOVAKANTIE • BUSREIZEN
TREINREIZEN • BEGELEIDE RONDREIZEN
VLIEGTUIG – TREIN – BUS TICKETTEN
Bomon en Marijke Callebaut.
Stuk voor stuk schreve n
ze mee aan de geschiedenis van Den Iendracht.
Auteur Jan Van Lijsebeth zal
eveneens van de partij zijn.
Wie het prachtige eeuwboek nog niet bemachtigd
heeft, kan ter plaatsje een-

tje aanschaffen. De prijs van
het boek bedraagt 35 euro.
Betalen met bancontact zal
mogelijk zijn. Voorintekenaars
kunnen op de signeersessie hun exe mpla a r af halen, voor wie dat nog niet
gedaan heeft. (foto Eendracht
Aalst)

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

RUITENWASSERIJ
REINIGEN ZONNEPANELEN

0476 34 27 94

www.vincere-buyl.be

Esthetiek Rani en Tessa

De nummer 1
in lokaal nieuws

Wij werken samen met alle erkende touroperators.

Corendon vliegvakanties
nu ook bij ons te boeken
Opperstraat 10 • 1770 Liedekerke
T 053/66.89.02 • reizen.brava@skynet.be

Bezoek onze website www.reizenbrava.be

AALST
Op zaterdag 25 januari geeft Prins
Bart De Meyst de scepter door
aan één van zijn twee kandidaatopvolgers, Yvan De Boitselier en
Werner Kinoo. Het belooft een
titanenstrijd te worden, want de
twee heren hebben hun sporen al
ruimschoots verdiend in het carnavalsmilieu. Werner zal de avond
openen, Beiden kunnen een mooi
palmares voorleggen: Werner was
al 2 keer Prins Carnaval (in 1994
en in 2014) en is al jaren lid van
carnavalsgroep De Popollekes.
Yvan was al twee keer kandidaat

voor de prinsentitel (in 1991 en
2000) en regisseerde doorheen
de jaren tal van carnavalsgroepen en kandidaat-Prinsen. Beiden
zijn ook verdienstelijke zangers: op
Oilsjt Mjoezik wisselen de hits van
Yvan en Werner elkaar af. Yvan
en Werner zijn bovendien afkomstig uit echte carnavalsdynastieën.
Ze kregen de liefde voor Carnaval
van thuis uit mee, want hun respectievelijke vaders Jean-Paul en
Paul ‘Popol’ mochten zich ook
Prins Carnaval noemen, net als
de grootvader van Yvan, keizer
Fransky.

65ste huwelijksverjaardag

huidverbeterend instituut

Gelaatsverzorgingen, peel-behandelingen en microneedling
Ontharingen gelaat en lichaam
Manicure en medische pedicure
Gellak en gelnagels
Dag- en avond make-up, bruids make-up, festivallooks,...
Lashlift en wenkbrauwtinting
Korte Zoutstraat 32 D - Krooncenter - 9300 Aalst - 0479 89 08 02
info@rani-tessa.be - www.rani-tessa.be

Plaats hier uw publiciteit

voor €56

NIEUWS.BE

Conny Segers

Commercieel afgevaardigde

0477/81.14.40
conny@goeiedag.be

NIEUWS.BE

www.aalstnieuws.be
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AALST
Op zaterdag 28 december
vierden Raphaële De Zutter
en mevrouw Suzanna Van
d e Wo e s t y n e h u n 6 5 s te
huwelijksverjaardag. Raf
en Suzanna leerden elkaar
kennen via de zussen van
Raf die bevriend waren met
Suzanna. Zij gaven elkaar
het ja-woord in het gemeen-

tehuis van Evergem. Raf ging
aan de slag als secretarisgeneraal van het Europees
katholiek onder wijs. En
Suzanna als secretaresse
bij het Br ussels woningfonds. Zij kregen 5 kinderen:
Ve erle, Lut, Jan, Marijke
en Her wig respectievelijk gehuwd met: Aart, Jan,
Nicole, Carl en Liesbeth. Er

volgden 10 kleinkinderen:
Kim, Bram, Sam, Evi, Tim,
Sanne, Nick, Lukas, Bo en
Tuur. De familie blijft uitbreiden met de 4 achterkleinkinderen: Stijn, Hannelore, Sofie
en Alexander. Schepen De
Brouwer overhandigde hen
een geschenk van de stad en
een medaille en brief van het
koningshuis.
15

D’Helst 23, 9280 Lebbeke
tel 052/36.58.58
info@reizendevriendt.be
www.reizendevriendt.be

C vergunning 3267

Oilsjt Mjoezik
stoomt door

Het autocarbedrijf voor al uw reizen in binnen – en buitenland.

Overzicht reizen 2020 :

Samen
naar Daens
AALST
Op zaterdag 13 juni woont het Priester
Daensfonds de ‘Daens, de musical’ bij.
De verplaatsing is per bus. Vervoer en
ticket zijn inbegrepen in de prijs. Een
ticket categorie 1 kost 77 euro, categorie 2 kost 69 euro. Wie mee wil gaan
moet wel inschrijven voor 1 februari
2020 via rekeningnummer BE40 7370
2745 3063 van het Priester Daensfonds
met vermelding van telefoonnummer of
mailadres zodat er verder kan worden
afgesproken. De voorstelling duurt 150
minuten en er is geen pauze voorzien.

Veel geld voor
Aalsterse scholen
AALST
Vlaams minister van Onderwijs Ben
Weyts (N-VA) investeert 200.000 euro
in 3 Aalsterse scholen: SBS Klaproosje,
S M I 1 e n d e Vr i j e B a s i s s c h o o l
Herdersem. Het geld wordt gebruikt
voor respectievelijk een nieuwbouw,
een renovatie en een aankoop van
een woning. “Deze investering is heel
welkom”, zegt Karim Van Overmeire,
schepen van Onderwijs van N-VAAalst. “Dat is heel goed nieuws voor
alle leerlingen en leerkrachten van deze
scholen.” “Hier is echt nood aan”, zegt
schepen Van Overmeire. “De scholen
doen fantastisch werk, maar kunnen
deze stevige financiële impuls zeer
goed gebruiken. Goed nieuws voor de
hele stad.” In totaal voorziet minister
Weyts deze regeerperiode maar liefst
een half miljard euro voor schoolgebouwen. “N-VA-Aalst is heel blij dat de
minister ook denkt aan scholen op ons
grondgebied”, besluit Van Overmeire.
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Ostfriesland • Moeders Verwenweekend • Frankenland
Lente in Mainland • Normandië & Bretagne • Balade Champenoise
Riviercruise op de Rhône (Provence & Camargue) • Denemarken
Lot, Périgord & Dordogne • Hongarije • Rivierduet Donau & Inn
Vierlandenreis • Wandelvakantie Luxemburg/Eifel • Parijs & Versailles
Tirol Nassereith• Salzburgerland à la carte • Berlijn • Côte d’Azur
Rijn in Vlammen • Amsterdam • Feestcruise Parijs : Disco !

vlinderproject
AALST
Weer en klimaat zijn van groot
belang in onze hedendaagse
m a ats c h a p p i j. K r a c hti g e re
supercomputers laten toe om
steeds nauwkeurigere weersvoorspellingen te maken. Met
een uniek citizen science project nodigde de UGent Vlaamse
scholen uit om op een zeer concrete manier kennis te maken
met onderzoek over weer en
k l i m a a t. H e t zo g e n a a m d e
Vlinderproject is een initiatief van
de faculteit fysica en astronomie van UGent. In onze regio
werd het Sint-Maarteninstituut
uit Aalst verkozen om aan dit
project deel te nemen. Erwin
De Swaef, één van de initiatiefnemers:” Het project is uniek.
Het is - wereldwijd - de eerste

keer dat de meteorologische
impact van regionale steden
(zoals Aalst) in een dergelijk
grootschalig onderzoek wordt
o p g e n o m e n. O n s d e g e l i j k
onderbouwd dossier met geografisch waardevolle locaties
en onze samenwerking met
de stadsdiensten bleek een
schot in de roos te zijn. We zijn
de enige school in de regio die
aan dit project mag/kan meewerken. En we zijn de enige
school in Vlaanderen die het
station op het schoolterrein zélf
mogen plaatsen.” De voorbije
weken bouwden zes leerlingen uit de eerstes van het SintMaarteninstituut twee weerstations. Wout Dossche (1LAT1):
“Eerst moesten we een frame
van stalen platen in elkaar ste-

ken, nadien hebben we daarop een zonnepaneel bevestigd
en de bedrading aangebracht.
Vervolgens hebben we er verschillende meetinstrumenten
op gemonteerd waaronder een
pluviometer, een anemometer
en een thermometer.” Lucas
Cardon (1LAT1): “Ik vond het
leuk om alles in elkaar te steken en ook omdat niet iedereen
mocht meewerken aan dit project.” Eén weerstation werd in
het Heuvelpark geplaatst en het
andere station staat op school.
De installatie op de school meet
de effecten van het hitte-eiland.
Dat is een fenomeen waarbij
stadscentra op rustige, heldere nachten een temperatuurverschil tot 7°C met landelijke
metingen laten opmeten.

“Vrienden van De Vriendt dagen” in Feestzaal Europa Brakel :
Met een voorstelling van onze reizen,
dansgelegenheid en gezellig samenzijn:
14 € / persoon inclusief het busvervoer,
een glaasje bubbels, een mattentaart met koffie en 2 belegde broodjes
7, 8 en 9 februari (op voorhand in te schrijven)

VRAAG GRATIS ONZE REISFOLDER 2020 AAN !

AALST
Levensloop Aalst haalde tijdens de afgelopen editie het
recordbedrag van 263.202,
12 euro op. Een zeer mooi
bedrag voor een deels uitgeregende editie. 5318 deelne-

mers, verdeeld over 82 teams
liepen, spinden, stapten, ... dit
bedrag bij elkaar. Voorzitter
Stéphane Bossut was dan ook
trots op het voltallig comité,
de teams, vrijwilligers en alle
deelnemers. Schepen Sarah

hitlijst. “We voelen dat carnaval
naderbij komt want iedere dag
krijgen we meer en meer reacties op onze programma’s, wees
gerust Aalst wordt perfect opgewarmd voor het grote feest”, aldus
Bart ‘Beireken’ Van den Borre.
Andere medewerkers zijn Barrez,
Marlon, Tejo, Stijn Verdoodt,
Pie, Danny De Bruyn, Leyseken,
Anissa, Plop, Ding dong Guy en
Tom Zwisjken en Sven en Wim.

BOEK TIJDIG UW PUBLICITEIT VOOR
HET NIEUWE OILSJT MJOEZIK SEIZOEN.
Beireken Ajoin
Bel tijdig voor uw publiciteit
0479/66.22.32
info@beirekenajoin.be

Record voor Levensloop
Smeyers ( Welzijn) liet zich
wegens werkverplichtingen
excuseren en vervangen door
schepen Carolien Verdoodt. Zij
beloofde ook voor de jubileum
editie van volgend jaar steun
van de stad Aalst en benadrukte het sociale aspect, de
samenhorigheid en de strijd
tegen kanker. Karolien Devos
van Stichting Tegen Kanker
maakte bekend dat er 5 lokale
initiatieven hun project kunnen
realiseren dankzij Levensloop
Aalst. Naast het eindbedrag zijn de vechters voor de
Stichting en voor het lokale
Levensloop Comité van het
grootste belang. We zijn dan
ook fier op de 186 vechters
die we mochten verwelkomen
en verwennen.

AALST
De carnavalszender Oilsjt Mjoezik
is ondertussen al weken actief aan
het aftellen naar get carnavalsweekend. Op woensdagavond
ontvangen de Schaa Meekes in
de Pieter van Aelst hun gasten
met de glimlach, het programma
loopt tussen 19u en 21 uur. Op
vrijdag (18u-20u) is er de herhaling
van de top20 met Stijn, op zaterdag 18 op 20 is er een nieuwe

UW UNIEKE OILSJTERSE
RECLAMMEKE
NU REEDS VANAF

105,1 FM

250 EURO
PER MAAND

Powered by goeiedag aalst

Oilsjt Mjoezik
Keizersplein 25 (2de verdiep) - 9300 Aalst
info@goeiedagradio.be
www.goeiedagradio.be

www.oilsjtmjoezik.be
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DB639249K9

Historische overname in Aalst

e lancering van het Aalsterse
Valckenier Share en de
ning van de nieuwe Renault- en
Zottegem, kondigt mobiliteitskenier nu ook
de komst
van een van het Aalsterse autoNaast
de lancering
centrum Aalst
aan. Vanaf 2 Valckenier
januari
delenproject
Share en de recente
rĳders op het
Aalsterse
rondpunt
opening
van
de nieuwe Renault- en Dacia
in Zottegem,
kondigt mobiliteits
t in het Plazavestiging
Van der Haegen
– by
servicebedrĳf
Valckenier
nu ook de komst
aankoop en
het onderhoud
van
van
een daar
multimerken
de maanden
komen
ook de site in centrum Aalst
troën en DSaan.
bĳ. Vanaf januari 2020 kunnen Opel rĳders

ONTDEK
VANDAAG
DE NIEUWE
OPEL CORSA &
OPEL ASTRA
Geniet tĳdens het opendeurweekend
van een hapje en een drankje.
Er is ook een springkasteel
voor de kleinste Opel fans.
Kareelstraat 2-4
9300 Aalst
Kareelstraat 2-4
053/76 779300
67 Aalst
053/76 77 67
www.vanderhaegen.be
www.vanderhaegen.be

van links naar rechts: Koen Valckenier, Michel Van der Haegen & Guy Valckenier
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19

ZATERDAG 25 JANUARI,
20.30 UUR IN DE FLORAHALLEN.

TWEE KANDIDATEN, WERNER KINOO EN YVAN DE
BOITSELIER (= IN VOLGORDE VAN OPTREDEN),
NEMEN HET TEGEN ELKAAR OP. MEER INFO OVER
BEIDE KANDIDATEN VIND JE HIER:
HTTPS://WWW.AALSTCARNAVAL.BE/OVER-CARNAVAL/
WERNER-EN-YVAN-ONTVANGEN-LINT/

Kapotte budgetmeters
tale budgetmeter. “Deze cliënten hoeven zich dus niet te
verplaatsen voor hun opladingen. Sinds 1 juli 2019 worden
er trouwens enkel nog digitale
budgetmeters geïnstalleerd”,
legt de schepen uit. “Niet onbelangrijk is dat een budgetmeter
in het weekend of feestdagen
niet zonder elektriciteit of aardgas kunnen vallen. Er is namelijk een noodreserve ingebouwd
om deze periode te overbruggen. We laten hen dus helemaal niet in de koud staan”,
aldus Smeyers. Ze geeft mee
dat de vraag aan Fluvius werd
gesteld of er een fysiek oplaadpunt kan geïnstalleerd worden
in De Gendarmerie.

De tickets waren in mum van tijd de deur uit.
Gelukkig hoef je van de verkiezingsavond niets te missen:
alles wordt live uitgezonden op TV OOST, en via de livestream
op de website www.aalstcarnaval.be.
Ook de twee carnavalsradio’s Oilsjt Mjoezik en Ajoin Music
brengen livereportages.
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bedraagt 10 euro. Wegens de
beperkte plaatsen is reserveren
verplicht: geert.van.cleemput@
vtbkultuur.be of 053 78 06 34
en vooraf betalen op rekeningnummer BE81 9796 2086 9824
van vtbKultuur Aalst. Volgende
shows: donderdagen 26 maart
(Bart Grin, Dufraing en Dewit)
en 30 april (Koen Dewulf en Piv
Huvluv). Inschrijven hiervoor
mag ook al.
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franje, pur sang, met een duizelingwekkende vaart - maar
tegelijk één grootse vertelling.
Kjen Descheemaecker, aka
Devoo Beatbox was de beste
Vlaamse Beatboxer in 2016 en
deelnemer van Belgium’s Got
Talent. Hij brengt een mengeling van betabox en stand up
comedy. Een ongelooflijke
live-ervaring. De deuren gaan
open om 19.30 u. De toegang

vraagt voor ONMIDDELLIJKE
indiensttreding
MOMENTEEL ZOEKEN

AUTOMEKANIEKERS
AUTOTECHNIEKERS

WIJ

EEN
ENTHOUSIASTE TELEVERK
OPER

Bij Adrem staat er geen
leeftijd op talent.

- Editie
Gratis uitgave

als

AALST
Keizer Kamiel Sergant is vorige week
9 januari verjaart. Kamiel verblijft al
enkele jaren in een rusthuis maar stelt
het goed, hij komt wel nog zelden buiten. Op sociale media werd hij in ieder
geval uitvoerig gefeliciteerd. Sergant
werd drie maal, in 1963, 1966 en 1968
verkozen tot Prins Carnaval. In 1969
kreeg hij uit verdienste de eretitel "keizer". Naast zijn inzet voor het Aalsterse
carnaval, is Sergant ook de oprichter
van Mensen helpen Mensen, een vereniging die mensen in armoede of vereenzaming dichter bij elkaar wil brengen, onder meer door het inrichten van
een kerstfeest, voedselbedelingen en
uitstappen. Het kerstfeest vindt nog
steeds plaats, het zijn nu vrijwilligers
met de steun van het ocmw die organiseren.

AALST
We ge ns het overdonde rend succes vorig jaar van de
comedyavonden in de poppentheaterzaal van Aabazjoer
aan het Vredeplein 65 in Aalst
gaan master of ceremonies
Raf Coppens, vtbKultuur Aalst
en Aalst 69 op hun elan verder. Tijdens deze humoravonden stelt Raf Coppens telkens twee komieken voor en
doet er zelf ook zijn ding. De
nieuwe reeks start op donderdag 30 januari om 20 uur.
Met naast sneltreinkomiek Raf
Coppens, de stand-upcomedians Kjen Descheemaecker
en Vitalski. Don Vitalski is al
aan zijn vijftiende avondvullende comedyshow toe. ‘De
ideale schoonzoon’ is een
rechtstreekse terugkeer naar
zijn roots: comedy zonder

GARAGE DE GEYNDT-N
INOVE
concessie CITROËN

Brakelsesteenweg 220 9406 Ninove

•

Je verkoopt advertenties
in tal van
kranten en magazines voor
bv.
de Antwerp Giants, Echt
Antwaarps Teater,
Plopsa, Dwars door Mechelen,
Antwerp Giants,
AZ Sint-Maarten, Kazerne
Dossin, ...

t

Vitalski en Beatbox in Floereminne

Een leuke JOB
vlakbij huis?

Doorzettingsvermogen
en
enthousiasme zijn belangri
jker!

als

als

t

oplaadpunt in Erembodegem
is gehuisvest in de kantoren
van Fluvius zelf”, verduidelijkt de schepen. Ze reageert
hiermee op het doembericht
dat oppositiepartij Lijst A uitgestuurde. “De klanten verwijzen we intussen door naar
de overige 3 fysieke oplaadpunten in Aalst. Twee van deze
oplaadpunten bevinden zich
in de eigen stads- en OCMWgebouwen. Het derde oplaadpunt bevindt zich trouwens, net
zoals het defecte oplaadpunt,
in Erembodegem”, benadrukt
Smeyers. Bovendien laden
steeds meer gebruikers van
hun budgetmeter op zonder
laadkaart maar via een digi-

t

AALST
Wie geen officiële stroomleverancier meer heeft, kan elektriciteit kopen via een budgetmeter. Hierop laadt de klant
een bedrag op zoals op een
p re p a i d te l efo o n k a a r t. “ D e
oplaadbeur t van zo’n budgetmeter gebeurt via fysieke
oplaadpunten of zelfs steeds
vaker via digitale manier”, verduidelijkt schepen van Sociale
Zaken Sarah Smeyers (N-VA).
Enkele weken terug was één
van de Aalsterse oplaadpunten tijdelijk onbeschikbaar.
“Uiteraard is dat niet goed.
Maar over dat ene oplaadpunt
heeft het OCMW niks in de pap
te brokken, want het defecte

als

Kamiel is 85
geworden

TOT -€60 KORTING

ONTDEK
BOBBEJAANLAND
p3

Publieksweekend
KIJK SNEL
1 &BINNENIN!
2 december
70 jaar
Mensenrechtenverdrag
Tijdelijke
Meer info:expo Holocaust
en Strips
www.kazernedossin.eu

BIJ

EEN BLIK OP
LAND OF LEGENDS
p5

BOBBEJAANLAND
TRAIL
p7

•

•
•
•
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1 - 2019

MAAK JE KLAAR
VOOR HALLOWEEN
p7

•

Tel: 054/33.19.03 - info@g
aragedegeyndt.be

WIJ BIEDEN JE:
Een uitdagende job met
veel
variatie en verschillende
opdrachten
Mooi vast loon met een
aantrekkelijk bonus en
commissiesysteem
Geen weekend en avondwe
rk
Carrièremogelijkheden
Moderne werkomgeving
Fulltime functie
(4/5 bespreekbaar)
Interne opleiding

Damme
Zoekt Verkoopster vol

of deeltijds

Interesse? Stuur je cv naar l.goris@

en wij contacteren je voor

een gesprek.

adrem.be

www.keurslager.be

Onze klant, vdk bank,
is een gezonde regiona
le professionele retailba
vestigingen. Als duurza
nk met een 80-tal
me ethische bank schenk
t deze autonome speler
aan maatschappelijk verantw
heel wat aandacht
oord ondernemen. Een
persoonlijke aanpak en
ontvangst staan hier centraa
klantvriendelijke
l.
We zijn vanuit Hays Bank
& Verzekeringen op zoek
naar een Kantoorhoude
(in bediendestatuut) om
r
het bankkantoor in Aalst
commercieel verder uit
te bouwen.

KANTOORVERANTWOO
RDELIJKE
REGIO AALST
• Netwerken en verder
uitbouwen van het kantoo
r
• Servicegericht, duurza
am met een langetermijnvi
sie
• Uitgebreid verloningspak
ket
Wil je verdere inlichtingen
over deze vacature als
kantoorverantwoordelijke
Lien Vanquickenborne
van Hays Bank & Verzek
? Neem dan contact op
eringen Gent via 0498
met
mailen naar lien.vanquick
17 67 37. Bij interesse kan
enborne@hays.com.
je jouw cv
Je mag rekenen op een
uitgebreid salarispakket
met o.a. maaltijdcheque
verzekering en een extra
s, sport- en cultuurcheques,
variabele vergoeding afhanke
een groeps- en hospitalisatielijk van de resultaten van
aan. Je zal werken in een
het kantoor. Men biedt jou
ethische en professionele
een fulltime tewerkstelling
bankomgeving. Vdk bank
waarbij je kan terugvallen
biedt jou een uitdagende
op een professioneel uitgebo
job met een grote autonom
uwde ondersteuning vanuit
ie,
de hoofdzetel in Gent.

hays.be/banking
hays.be/insurance

1/2 pagina
208 x 141 mm
€ 555

1/3 pagina
90 x 206 mm
€ 420

1/4 pagina
100 x 141 mm
€ 330

Conny Segers

1/6 pagina
66 x 141 mm
€ 240

1/8 pagina
100 x 68 mm
€ 195

0477/81.14.40
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Antoontje er niet bij

V ETBAL
H E T

R E G I O N A L E

OVERZICHT

AALST
Normaal wordt elk jaar hiertoe het aloude beeld uit de SintAntoniuskapel dat eind 2010
(zie foto) naar Herdersem werd
teruggebracht en zich momenteel in het stedelijk museum
van Aalst bevindt, in de kerk
u i tg e s t a l d. Vo r i g j a a r l u k te

dat niet omdat er wegenwerken waren. Ook nu zal dit jammer genoeg niet mogelijk zijn
omdat het beeld een prominente
plaats inneemt in de DNAalsttentoonstelling in ’t Gasthuys
te Aalst, die momenteel nog
steeds loopt en talloze bezoekers
lokt.

Dag van het Kind
AALST

Op donderdag 20 februari 2020, zijn
alle klassen welkom op de winterfoor. De kinderen betalen een voordelig tarief bij alle attracties. Elk jaar
worden 6 klassen uitgekozen die tijdens de Dag van het Kind de attracties gratis mogen bezoeken. Om de
gelukkigen te bepalen, wordt een
fotowedstrijd uitgeschreven. Zowel
klassen uit het kleuteronder wijs,
het lager onderwijs als het bijzonder onderwijs van scholen die op
Aalsterse grondgebied zijn gevestigd,

kunnen deelnemen. Wil je gratis met
je klas naar de kermis? Stuur dan
ten laatste op 17 januari een originele
en carnavaleske klasfoto naar evenementen@aalst.be, of breng hem
binnen op het administratief centrum,
Werf 9, 9300 Aalst. Uit alle geldige
inzendingen zal Prins Carnaval 2019
Bart De Meyst via lottrekking 6 winnende klassen aanduiden. Deze lottrekking vindt plaats op woensdag
22 januari 2020 om 19 uur en zal live
worden uitgezonden op de facebookpagina van Aalst Carnaval.

Extra subsidies

HET SPORTNIEUWS UIT UW STREEK
Eendracht Aalst is weer
een mindere periode
bezig, nu werd vorig
weekend 0-0 gelijkgespeeld tegen Capellen.
Eendracht staat nu 6
punten achter op de
leider maar blijft vierde
omdat ook de andere
ploegen punten verliezen. Op het supportersforum is de com mentaar duidelijk: “Wie
kampioen wil spelen,
zal ongeveer 60 punten
moeten halen. 31 op
36 moeten we halen.”
Opvallend is ook dat
week na week minder
suppor ters opdagen
voor de wedstrijden
van de traditieclub.
D e E e n d r a c ht Aa l s t
Ladies kenden geen
probleem met Famkes
Westho ek. H et werd
6-0 na doelpunten van
Ev y D e S m e d t (2 x),
Anke Vanhooren (2x),
Laurence Marchal en
Annelies Van Loock.
E e r s t e a c h t e r vo l g e r
F é m i n a W S Wo l u w e
volgt op 10 punten.

AALST

Op vrijdag 20 december 2019 kondigde Vlaams minister Zuhal Demir
aan dat er de komende drie jaar
1.800.000 euro wordt vrijgemaakt
voor zes strategische projecten. Die
moeten via concrete realisaties op
het terrein bijdragen tot een betere
omgevingskwaliteit in Vlaanderen. Na
22

twee succesvolle periodes als strategisch project, is Regionaal Landschap
Schelde-Durme verheugd te kunnen
melden dat het project ‘Landschap
van Erembald tot Kravaalbos’ zich
opnieuw tussen de gelukkigen kan
rekenen in 2020-2023. Dankzij de subsidie van € 300.000 kan de continuïteit
van het project worden gegarandeerd

In tweede provinciale
ziet laatst geklasseerde

TK Meldert concurrent
Edeboys verder uitlo pen, de kloof is nu al 7
punten.
In derde provinci ale blijf t Hofstade
aan de leiding,
Hof ststade won met
1-2 het Aalsters derby
op Erembodegem en
staat nu resoluut voorop. Het andere derby
S c h r o eve r s M o o r s e l
tegen Doggen eindigde op 0-4. Verstraeten
s c o o r d e t we e ke e r.
Moorsel blijf t laatste
met 8 punten achterstand op Bonanza.
Herdersem won met
1-0 en nestelt zich in de
top drie. Baardegem
staat op t wee met
t we e punten achter
Hofstade; de leider is
vo l g e n d e we e k bye
waardoor Baardegem
de leiding kan pakken
als het thuis wint van
Herzele.
In vierde provinciale
kreeg Nieuwerkerken
een
pandoering
van Overmere (0 -7).
Volgend weekend is
het op leider Kalken.

Iedere maandag is er het
regionale voetbaloverzicht op
www.goeiedag.be
23

Snelle
fietsverbinding

AALST
De stad Aalst, Ninove, Denderleeuw en
Haaltert hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met intercommunale Solva om de piste van een
snelle fietsverbinding tussen Aalst en
Ninove te onderzoeken en te realiseren.
Aalstenaars vaker én veiliger op de fiets
krijgen, is één van de kernambities van
het mobiliteitsplan. Die ambitie vertaalt
zich in het Aalsterse fietsbeleidsplan in
10 speerpunten, zoals het uitwerken
van een leesbaar en uniform fietsnetwerk, het inzetten op fietswisselsystemen en het actief betrekken van de
Aalstenaar om Aalst als fietsstad op de
kaart te zetten. Het realiseren van een
fietsverbinding tussen Aalst en Ninove
past dan ook perfect binnen het fietsbeleidsplan. De komst van de fietsverbinding is echter nog niet voor meteen.
Om een hoogwaardige fietsverbinding
te kunnen realiseren dienen er eerst
een aantal uitdagingen onderzocht te
worden. Om zoveel mogelijk te slagen
in dit opzet slaan de lokale overheden
Aalst, Ninove, Denderleeuw en Haaltert
de handen in elkaar. Deze engagementen werden vastgelegd in een overeenkomst, die er op gericht is om een
snelle fietsverbinding te onderzoeken.
Verder zal de studie ook een aantal
knelpunten oplijsten en er oplossingen tegenover zetten. Om het bovenlokaal belang van deze fietsverbinding te
bewaken wordt intercommunale Solva
verantwoordelijk voor de opvolging van
de studie.
24

Sint-Antoniusviering
HERDERSEM
Dit jaar gaan de traditionele
feestelijkheden rond SintAntonius Abt, tweede doch
belangrijkste patroonheilige
van Herdersem, door in het
weekend rond zijn feestdag,
namelijk van vrijdag 17 tot
en met maandag 20 januari 2020. Zoals gewoonlijk
verzorgt de Gilde van SintAntonius alle kerkelijke plechtigheden mee en zorgt de
Dorpsraad voor de kermisactiviteiten. Op vrijdagavond
17 januari 2020 heef t het
traditionele dorpsbal plaats
in het Parochiaal Centrum.
Op zaterdag 18 januari 2020
is er te 15 uur de eucharistieviering voor de bewoners
van Denderrust opgeluisterd
door het Koninklijk Gemengd
Pa roc hia al Z a ngkoor va n
H e rd e r s e m o.l.v. J o s D e
Brucker en in aanwezigheid
van de gildenmeesters. Op
zondag 19 januari 2020, te
9.15 uur plechtige eucharistieviering, voorgegaan door

E.H. Peter Kiekens, pastoor
van Herdersem en opgeluisterd doorH. Roger Ghijselm
h e t Ko n i n k l i j k G e m e n g d
Pa roc hia a l Z a ngkoor va n
H e rd e r s e m o.l.v. J o s D e
Brucker. Blikvanger wordt de
traditionele Sint-Antoniusstoet,
welke op zondag 19 januari vanaf 13.30 uur door de
straten van Herdersem
trekt. Opnieuw wordt door
de diverse groeperingen en
wijken van onze gemeente gewerkt rond het thema
“Geschiedenis en folklore
van Herdersem”. Alle groepen zijn momenteel erg intens
bezig met de voorbereiding
ervan. Ook de Herdersemse
reuzen Benedik t, Falle en
Louis en een aantal muziekkorpsen, zijn alweer van de
partij. Na de stoet is er –en
dit reeds sinds 1963- de jaarlijkse pensenworp, eerst deze
voor de kinderen naar de
zilveren pens, gevolgd door
deze naar de gouden pens.
Op maandag 20 januari 2020,

kermismaandag en hoogdag
van de Sint-Antoniusviering,
wordt dan naar aloude traditie –dit reeds onafgebroken sinds 1690- om 10 uur
in de kerk van Herdersem de
‘Moorselse mis’ voorgegaan
door E.H. Dirk Moereels, pastoor van Moorsel, met homilie door E.H. Johan De Baere,
oud-deken van Aalst, en in
aanwezigheid van de suisse
van Moorsel. Deze plechtige eucharistieviering wordt
naar aloude traditie opgeluisterd door het Herdersems
Koninklijk Gemengd
Parochiaal Zangkoor. Tijdens
de offergang wordt aan alle
aanwezigen (en dit reeds voor
de 23ste opeenvolgende keer)
een fraai herinneringsprentje uitgereikt. Na de mis is er
dan buiten aan de kerkdeur
de openbare verkoping van
de geschonken offergaven in
natura door de gildenmeesters en dit ten voordele van de
werking van de Herdersemse
confrerieën.

Draeckenieren in Utopia

AALST
De Draeckenieren hebben op
de dag van “Driekoningen”,
de “Kaiserlycke” eer en het
“Soeverein” genoegen gehad

, een “Bloemlezing” van de
Gele Boekskes, verschenen in
de periode 2016-2020, in de
prachtige “boekenkast” van
Utopia Aalst te plaatsen. “Vanaf

nu maken onze “gele plezanterieschrijfsels”, voor eeuwig en
drie dagen, deel uit van een
schitterend kunstwerk, en dit in
de beste bib van Vlaanderen”.
25
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ekertjes
TE KOOP

Aalst - Mini 1000 cc, bij
1986, keuring, oldtimer in
goede staat, prijs 5.800 euro
- 0487/422 673
Houten park met toebehoren
/ relax met muziek / loopstoeltje, zo goed als nieuw
- 053/67 14 37 (na 19 u)
Rotansalon 7 personen /
massief eiken eettafel + verlengstukken / stoelen - doe
een bod - 0478/96 85 42
TE KOOP / TE HUUR :
Moorsel – Handelshuis
slagerij of ? –
R a v en ak ker s t r aa t 14,
Moorsel – 053/70 10 74
Allerlei oude boeken (proza
en gedichten) van en over
gekende schrijvers (bvb
Gezelle) / geschiedenis
regio Aalst / Daens / Abdij
Affligem, enz… - 0486/89
43 57

Naar de film
OOK ZOEKERTJES MOGELIJK OP ONZE WEBSITE

WWW.GOEIEDAG.BE
VARIA

GEZOCHT: Tinnen voorwerpen, schouwklokken,
kandelaars, oude reclame
borden, oude munten, glazen stolpen, beelden…
0478/96.10.39.

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

BMW 318D, zilver, 123.500
km, bj 2000.POTK.
0473/259.750.

Meester uurwerkmaker herstelt al uw (zak)horloges en
klokken met garantie. Gratis
prijsofferte bij uw thuis.
0477 77 28 34

Tafelzaag wegens dubbel,
50€ - 0485/96 31 34
Gerief voor wijnmakers Dam Jeans van 5 tot 50
liter, Pres, Stopselmachine,
Watersloten, klein gerief 053/21 52 93, van 9 tot 18
uur
Nieu w e en oude juke bowen 78 of 45 rpm – ook
nieuwe met CD + BT –
Jukeboxplezier Gijzegem
0475/475 486

Aalst – Overname krantenwinkel, interessante ligging nabij centrum, enkel
ernstige kandidaten – voor
afspraak 053/78 94 35
Workshop snit en naad :
voor dames, heren, tieners
en junior's. Op zoek naar
een nieuwe hobby? Mode
is passie en kunst! Max. 4
pers.per groep. Keuze vakken. Gratis stikles en patronen.Dag-en avondlessen.
Inlichtingen na afspraak 02

TE HUUR

CONTACT

Appartement, 1 slaapkamer, onmiddellijk vrij!
Bossestraat 5 7, 9 42 0
Erpe-Mere. 0475/66 81 84

Op zoek naar gezelschap.
Lieve vrouwen wachten op jou uit Suriname
– Nederlandstalig.
Whatsapp + 95887313372

Firma G&D -Construct - specialiteit complete badkamers + faillance en vloertegels, pleister- en schilderwerk - 0487/64 75 21

Dae (59) w.k.m. joviale,
eerlijke en leergierige
heer (59-61) voor lat relatie - 0473/84 31 29 (na 21
uur, tot 22 uur)

Polyvalente zaalmedewerkster restaurant en feestlocatie in Asse. Voltijdse job in
de bediening Wo-Zo, service
coupé en weekend. Stuur CV
naar info@eenhoorn-asse.
be

Aalst - rim appartement,
1ste verd + garage +
staanplaats en fietsxenberging - Albrechtlaan 7,
Aalst - 0475/89 06 99
Aalst - garagebox,
Drieveldenweg, Aalst 052/35 82 14
A als t - onder grondse
autostaanplaats in
Botermelkstraat - bellen
na 18 u - 0496/08 88 00
Erembodegem –
Gelijkvloers appartement
nabij centrum – 053/21 51
50 of 0477/19 20 54
Aalst – Staanplaatsen
voor caravans en mobilhomes – 053/70 19 36

Bella, gezellige, lieve
dame met klasse, 34 jaar,
C-cup, escorte. Alles mag:
SM en trio, ook senioren
en mensen met een beperking welkom - 0493/34
80 45
Lieve, ver zorgde man
(50), eerlijk, sportief type
zk t vrouw voor mooie
relatie, gewoon doen…!
0456/038 674

466 62 35.
SENSUELE MASSAGE
: Aalst - Slanke, mooie
Belgische trans (36), pittige brunette, zeer actief 0487/404 286 - SMS OK
Zorgzame hulp voor regelmatige diverse klussen (buitenwerk) Wonende in Aalst.
Tel: 0475/776099
Promo tot eind dit jaar : wie
wil afslanken? Wie wil meer
spiermassa of vitaliteit? Ben
op zoek naar 10 pers die ik
vrijblijvend wil begeleiden.
Ideaal tegen de komende
feestdagen - 0475/64 68 97

Jazz Muziek
Aan De Dender
10e jaargang

Afslanken op een gemakkelijke en doeltref fende
manier, zonder hongergevoel
of jojo. Met blijvend resultaat. Bel voor meer info :
0475 64 68 07

EI GEN PRO DUC T IE I N O OI T MEER S CHIL DER EN I A L L E AU TOM AT ISER IN GEN
PA RLO - EN VIDEOFONIE I C A MER A BEWA KING

Chauffeur CE (M/V), Voltijds
v o o r o nb e p a ald e duur,
Nationaal vervoer van voeding. Nederlandstalig met
kennis Frans, vervoeren van
aan u toegewezen goederen volgens planning. Volle
vrachten. Laden en lossen
(met elektronische transpalet) Er varing vereist.
Transport Verdoodt Marc
BVBA. Steenweg 205, 1745
Opwijk. 0477/437610

Containers Adolf Ottoey,
Bergemeersenstraat 141
te Aalst, zoekt dringend
vrachtwagenbestuurder rijbewijs C of CE, 053/77 85
53 of 0475/80 93 87
Gevraagd - zelfstandige
schrijnwerkers voor het
plaatsen van maatmeubilair,
0477/78 04 83
Tuinonderhoud (privé &
industrie), maaien gazons,
snoei, hagen, afsluitingen,
0477/277 641 Roosdaal
Affligem - Ervaren pistools c hil d e r + c a r r o s s e r ie
voorbereider, demonteren
+ monteren, Carr. De Vos 053/666 845
Deeltijds chauffeur leerlingenvervoer, rijb D+vakbekw,
omgeving schepdaal, +-25u/
week gsm 0497384197

Stuur uw berichtje in een gesloten omslag met ingesloten een bankbriefje van 10 euro naar
Goeiedag Weversstraat 27/1, 1730 Asse. Wenst U uw zoekertje extra te laten opvallen? Dit kan dan
voor 15 euro het zal dan in het ROOD verschijnen. Uw zoekertje verschijnt in de regio Groot Aalst.
U bereikt via Goeiedag 31.775 inwoners.

REGIO :

AALST/REGIO
Voorzitter, Gitarist Jean Van der Schueren
viert dit jaar ook zijn 50 jarige muzikale en
organisatorische carrière. Meer dan 220 concerten werden aan de Dendervallei “NinoveDenderleeuw-Aalst-Geraardsbergen “ gerealiseerd. De JAZZMADD concerten kregen
steeds meer publiek over de vloer en zijn
een gevestigde waarde geworden in de regio
Dender. Vzw Duende Organiseert met de partners in dit Feestelijk 2020 meerdere concerten. Zo wordt er gedacht aan een kort voorprogramma van plaatselijke topmusici , en
komt er een “Zomer Jazzmadd editie in juni.
Het jaar start met Reinier Voet en Pigalle44, ft
Dick Van der Harst. Bijgestaan door bassiste
Jet Stevens en Jan Brouwer zullen Reinier en
Dick ‘Django klassiekers’, minder bekende
stukken en eigen composities spelen.

MARTINIQUE

24/01/’20 20u30 THE PREACHER
Markt 9 Geraardsbergen.
25/01/’20 20u00 'T KASTEELTJE
Stationstraat 7 Denderleeuw
26/01/’20 11u00 ACADEMIE VOOR
		
BEELDENDE KUNST
Nieuwbeekstraat 3 Aalst
26/01/’20 19u00 TEN HUIZE REBECCA
Ring Oost 12b Ninove
info en reservatie : www.jazzmadd.be of
info@ jazzmadd.be 0495/121447
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MODERN I KLASSIEK I MAATWERK

Uw idee
is onze
realisatie

JOBS

HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?

RUBRIEK :

AALST
De Jefkes van Sint-Anna organiseren op 2
februari in de bioscoop van Aalst een filmvoormiddag voor de hele familie. Voor 5 euro inkom
kan je er naar de film Dolittle kijken. De Jefkes
van Sint-Anna staan bekend in Aalst om hun
kindercarnaval op maandag van carnaval in de
Sint-Annawijk. Voor het eerst organiseren ze
nu ook een filmvoormiddag in filmzaal Palace
in Aalst. De plannen voor de rest van hun jaar
stellen ze volgende week officieel voor.

Preenakker 15 I 1785 Merchtem I T. 052/33 75 60 I E-mail: info@poortcenter.be
Openingsuren: Ma: 9:30 – 15:30 - Di : 9:30 – 15:30 - Wo : 9:30 – 18:00 - Do : 9:30 – 15:30 - Vrij 9:30 – 18:00 - Za : 9:30 – 16:00

www.poortcenter.be
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WEGENWERKEN N411:
WIJ ZIJN BEREIKBAAR!
VOLG ONZE PIJLEN

TOPSOLDEN
TOPSOLDEN
(BIJ
MET)
(BIJONS
ONS
MET)

TOPSERVICE
TOPSERVICE
GRA
TIS 5
AAR garaNTIE
GARA NTIE
graTIS
5 JJaar
graTIS
plaaTSINg
TIS PLAA
TSIN G *
EN GRA
EN
€729

€849

€749

€1099

€499

€549

€699

€899

WASMACHINE WAT283V3FG
Max. 8 kg - 1400 tr/min - A+++
EcoSilence Drive

DROOGKAST WTM852K1FG
Max. 8 kg - warmtepomp - A++
Self Cleaning Condenser

DIEPVRIEZER GSN29EW3V
Inhoud 200l - No Frost - A++
(hxbxd) 161 x 60 x 65 cm

ESPRESSO TQ507R03
OneTouch-functie voor perfect
koffiegenot met 1 druk op de knop

€899

€799

€579

€449

€699

€599

€499

€379

COMBI-OVEN CME565000M
Compacte (45 cm) hete luchtoven
micogolffunctie, inox
met microgolffunctie,
inox

INBOUWKOELKAST SKS6122XAF
1deurskoelkast, 122 cm,
Deur op deur, A++

INBOUWVAATWASSER DIN28420
Volledig integreerbaar - A++
(hxbxd) 81,8 x 59,8 x 55 cm

INDUCTIEKOOKPLAAT HII46440AT
4 Inductiezones - timer & buzzer
(hxbxd) 5,5 x 58,2 x 51,2 cm

* ACTIE ONDER VOORWAARDEN: GELDIG OP BOVENSTAANDE REFERENTIES EN VOLGENDE GAMMA’S:
BOSCH EXCLUSIV, AEG EXCLUSIV, BEKO SELECTIVE EN SIEMENS EXTRAKLASSE.
MEER INFO IN WINKEL. LOOPTIJD ACTIE TOT EINDE VOORRAAD, UITERLIJK TOT 31/01/2020.

Baardegem-Dorp 89-90 ■ 9310 Baardegem ■ Tel. 052 35 47 47 ■ www.crabbespinoy.be

