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Aalsterse regisseur scoort
AALST
Afgelopen weekend ging in Ciné Palace
de film Vlaamse flikken in première. De
jongste regisseur van het land Gilles De
Keyser is meer dan tevreden. Waar aanvankelijk werd gedacht de film in beperkt
circuit te vertonen zijn er nu extra voorstellingen. “Er waren op de avant-premiere 535 kijkers. De filmvertoningen
worden dus verlengd. Wie niet aanwezig
kon zijn op de première heeft zeker nog
de kans om de film te bekijken, want de
eerste reguliere vertoningen staan reeds
ingepland”, aldus de regisseur die de
opbrengst van de vertoningen schenkt
aan het ASZ. Er waren vertoningen deze
week 11 maart en nu ook nog een extra
vertoning zaterdag 14 maart om 17u en

ook dinsdag 17 maart om 20 uur. De
Keyser kon heel wat bekende acteurs
strikken om belangeloos mee te spelen
in zijn film. Ook vanuit de stad kreeg hij
logistieke steun.

Daan Hugaert

“Eigenlijk ben ik een romantische ziel”

E DITORIA AL
Aalst Carnaval zadelt ons
met dilemma's op die
nog vaak zullen terugkomen. De discussie over
de Joodse poppen op
Aalst Carnaval lijkt futiel.
Maar het gaat verder dan enkel Aalst
carnaval. Het stormpje dat Aalst trof,
zal nog vaak de kop opsteken, al is
het in een andere gedaante. Want heel
wat prangende kwesties - racisme,
me Too, zwar te piet, transfobie…
vertonen een gelijkaardig patroon.
Telkens staan mensen vol onbegrip
tegenover mekaar en volgen ze een
in hun ogen sluitende logica, die frontaal botst met die van de tegenpartij, tragisch beseffend dat ze mekaar
nooit zullen begrijpen. Dit is vandaag
ook de oorzaak van de Belgische
politieke impasse. Daarom heeft de
media maar ook de politiek meer dan
ooit een verpletterende verantwoordelijkheid en dient objectiviteit boven
sensatiezucht, stemmingmakerij en
misleidende propaganda te staan. In
dit nummer van Goeiedag brengen we
opnieuw een zeer ruim aanbod aan
nieuwsfeiten die zorgvuldig gewikt en
gewogen werden door onze redactie.
We wensen u alvast veel leesplezier.
Ives DE BONDT
verantwoordelijke uitgever
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Daan Hugaert mag in ons land wereldberoemd geworden zijn als de wat slome Eddy
in het VRT-kijkcijferkanon ‘Thuis’, als acteur
én regisseur staat hij al meer dan 40 jaar op
de planken in opmerkelijke theaterstukken
van Shakespeare en Tsjechov. Bovendien
duikt hij op in zowat alle belangrijke tv-reeksen: Ons Geluk, Het Verdriet van België,
Windkracht 10, Heterdaad, Flikken, Code
37, Aspe, Witse, Danni Lowinski… Daan
Hugaert is zondermeer een natuurtalent
met een hele schare trouwe fans. Op 18 en
19 maart is hij met het theaterstuk ‘Een paar
is twee’ onder meer te gast in de Minardschouwburg van Gent en op zaterdag 28
maart in Het Koetshuis in Roosdaal! (zie:
www.daanhugaert.be)
Daan, je had de theatermicrobe
al vrij vroeg te pakken…
Inderdaad, ik was nauwelijks 19 jaar toen ik in
Gent mijn eerste amateurtheater voor jongeren
stichtte. Ik heb in het begin van mijn carrière
ook mee geholpen aan de professionalisering
van theatergezelschap Het Trojaanse Paard
en Stekelbees en regelde de verhuizing van
Theater Vertikaal naar Gent.
In 2014 stop je al je spaargeld
in de vzw De Grote Foulée.
Daarmee kan ik me creatief uitleven. De
productie ‘The Duck Variations’ van de
Amerikaanse Pullitzer Price-winnaar David
Mamet heb ik zelf in het Nederlands vertaald.
Ook ‘Spaans Krijt’ is een zelf bedachte wandelvoorstelling, die ik als theaterproductie heb
herschreven.
De mensen kennen je vooral als ‘Eddy’ in
‘Thuis’, maar je hebt zoveel méér
in je mars. Frustreert dat niet?
In ons land kun je als acteur niet leven van
uitsluitend tv of theater. Je hebt die afwisseling nodig. Bij een tv-productie mag je
je tekst daarna meteen deleten, bij een
t h e a te r p r o d u c t i e m o e te n d e d i a l o g e n
nog vele maanden mee. Bovendien heeft elk
medium zijn troeven. Met een theaterproductie bereik je in het beste geval zo’n
15.000 bezoekers. Met een tvrol gauw meer dan een miljoen
kijkers… Ik heb overigens weinig gemeen met m’n personage Eddy uit ‘Thuis’. Ik ben
helemaal geen macho, ben
totaal tegen agressie en sympathiseer met het boeddhisme. Ik ben met m’n vrouw Lut
Vermeulen in Thailand getrouwd,
volgens oosterse rituelen. En
dat hebben we jaren later
n o g e e ns ove rg e d a a n
tijdens een huwelijksreis van zes weken in
onder meer NieuwZeeland. Eigenlijk ben
ik een romantische
ziel.”

Hoe loopt je meest recente productie
‘Een paar is twee’?
Die voorstelling loopt als een trein: reeds volgeboekt in Antwerpen, Eeklo en Wetteren, we
treden tweemaal op in de Minard in Gent, in
Ronse, Zwijndrecht en in Roosdaal. Het is een
zedenkomedie over overspel, als komisch duel
tussen lust en liefde waaruit geen evidente winnaar komt.
Naar welke acteurs kijk je op?
Ik heb enorm veel respect voor Josse De
Pauw en Jan Decleir. In het buitenland zijn
dat acteurs Al Pacino, Robert De Niro en Toni
Servillo.
Er wordt de laatste tijd zwaar gesnoeid
in cultuur. Voel jij dat ook?
Uiteraard. De besparingen van minister
Jambon treffen niet alleen de beginnende
acteurs, maar ook de culturele centra die het
aantal producties noodgedwongen moeten
afbouwen. De VRT ligt overigens al jaren onder
vuur. Met collega Marc Stroobants hadden we
een zeer populair radiofeuilleton ‘Dams en Van
Deun’, met zo’n half miljoen luisteraars. Dat is
door bezuinigingen eveneens gesneuveld. Als
je alleen nog wil besparen op onderwijs en cultuur, vind ik dat een slecht en gevaarlijk beleid.
Bij de meest recente tv-reeksen zien we je
steeds minder. Is dat doelbewust?
Ik word inderdaad minder gevraagd en heb
daar geen pasklare uitleg voor. Ik heb wel een
beperkte rol gehad in de zeer geslaagde film
‘Het tweede gelaat’ van Jan Verheyen en in
‘Cool Abdoul’ over de Gentse bokser Ismail
‘Cool’ Abdoul, die dit najaar in de bioscopen
komt. Maar m’n dagen zijn behoorlijk gevuld.
Vanaf mei gaat ‘Zwijg Kleine’ in première en
het jaar daarop ‘Le mariage de mademoiselle Beulemans’, allebei in het Antwerpse
Fakkeltheater. En daarna gaan we met beide
producties op tournee.
Wat verontrust je zoal dezer dagen?
Ik vind dat het communautaire ons al jarenlang
beleidsmatig verlamt. Ik ben dus voor verdere
her-federalisering, zodat politici geen stokken
meer in de wielen kunnen steken. En meer
globaal treft me de groeiende armoede
en hoe mensen slachtoffer worden van
oorlogen, waaraan enkelingen grof geld
verdienen.
Wat is het grootste compliment dat
toeschouwers je al gegeven hebben?
Het is altijd leuk wanneer mensen
je bijvoorbeeld met beroemde
acteurs vergelijken. Dat je
kijkers kan ontroeren.
Dat toeschouwers de
zaal tevreden verlaten. Dan is mijn
missie geslaagd.
(Georges Gielen)
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Kort
nieuws

Leonardo project

TEXTIEL OPHALING

Om een halt toe te roepen aan textielcontainers die overal in het straatbeeld opduiken en om het inzamelen van textiel door
onbekende organisaties tegen te gaan,
heeft ILvA een concessie uitgeschreven.
Vanaf 1 maart 2020 mogen enkel vzw De
Kringwinkel Stroom, vzw De Kringwinkel
Zuid-Oost-Vlaanderen en de privé-partner
V.I.C.T. textiel inzamelen binnen het werkingsgebied van ILvA.

EENDRACHT OP VERPLAATSING

Op zondag 22 maart is er de verplaatsing naar het Konijnenbergstadion van VV
Vosselaar. De lokale politiediensten leggen een combiregeling op voor de bezoekende supporters. Tickets zullen dus
enkel te verkrijgen zijn in combinatie met
georganiseerd busvervoer bij één van de
erkende supportersclubs. Er zullen een 350tal staanplaatsen beschikbaar zijn (ticketprijs:
10 euro).

AALST
Vorige week was er de ontvangst
van leerlingen uit Aalst (DvM HTB),

Roemenië en Catalonië in
h e t k a d e r va n h e t ‘S te a m
for Leonardo’-project, waar-

bij STEAM staat voor ‘Science,
Technology, Engineering, Arts and
Mathematics’.

De sixties zijn terug
AALST
Aan het begin van de sixties startte de Britse rockscène met beatgroepen als
de Beatles op basis van een

en The Beatles waren de
meest toonaangevende
Britse groepen. De groep
Back in Time, met roots in de
Denderstreek, brengt deze

met aperitief en aangepaste
wijnen. Dansen mag ook.
Concert en diner kosten 67
euro. Een kindermenu (-12)
kost 30 euro. Re se r vatie

breed scala aan Amerikaanse
inv l o e d e n. D eze g ro e p e n
brachten hun originele rockcomposities uiteindelijk met
steeds complexere muzikale
ideeën en een onderscheidend geluid. The Shadows

muziek weer tot leven tijdens
een dinerconcer t in feestzaal De Snip (Beugemstraat
9 Moorsel) op zondag
19 april om 13u. Terwijl de
band optreedt, word je verwend met een 4-gangenmenu

gebeurt na betaling op rekeningnummer BE80 0635 6530
0877 op na am van Rudy
Musch, met vermelding "De
Snip 19.04.2020" en het aantal
personen. Reserveren voor 6
april: rudymusch@hotmail.com

DECOR WEG

Er is niets meer te zien van carnaval. Vorige
week werd nu ook het carnavalsdecor
van de gevel van het vroegere stadhuis
aan de Grote Markt gehaald. Het carnavalsdecor was een ontwerp van Bram De
Baere. Het vorige - dansende - decor kon
niet meer gebruikt worden en dus maakte de stad een groot spandoek van een
decorstuk uit de show van prins carnaval
Yvan De Boitselier. Ontwerper Bram De
Baere was enorm fier. “ Net toen het nieuws
kwam dat het vorige decor niet meer gedekt
werd door de verzekering, deed zijn ontwerptekening voor het decor van Yvan de
ronde op sociale media.
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RAMEN – DEUREN
GARAGEPOORTEN – ROLLUIKEN
Bleregemstraat 130
1790 Affligem
Tel: 053 / 66 . 71 . 94
info@alupvcantoine.be
www.alupvcantoine.be
RAMEN – DEUREN – GARAGEPOORTEN - ROLLUIKEN

Mini documentaire

Protestbrief
AALST
In de protestbrief van de Raad
voor Internationale Samenwerking
van Aalst vindt u de redenen
waarom de Raad zich distantieert
van het nieuwe subsidiereglement
uitgewerkt door het stadsbestuur.
De Raad verenigt meer dan 20
Aalsterse organisaties en burgers
die actief zijn op het vlak van internationale samenwerking, solidariteit en uitwisseling. Inhoudelijk is
dit nieuwe subsidiereglement niet
aanvaardbaar voor de leden van
de Raad. De stad snoeit meer dan
het helft van het vroegere budget weg en houdt zich niet langer aan de som van 1 euro per
inwoner van Aalst voor internationale samenwerking, uitwisseling
en solidariteit. Het stadsbestuur
voorziet minder middelen voor
minder organisaties die daarvoor

onderling in concurrentie moeten
treden. Dit houdt in dat burgerparticipatie en engagement voor
mondiale solidariteit in de stad
Aalst wegvalt. De expertise en
belangloze inzet van veel burgers
voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wordt niet langer
gehoord en gewaardeerd. De toenemende mondialisering vereist
net meer inzicht en inzet voor een
wereldwijde open blik. Hiervan
afzien is kortzichtig en niet in overeenstemming met de duurzame
ontwikkelingsdoelen van de VN
waarvoor de stad zich wenst in te
zetten De RIS neemt om al deze
redenen afstand van het nieuwe
subsidiereglement. De RIS vraagt
de terugkeer naar een beleid dat
1 euro per inwoner van Aalst voorziet voor internationale samenwerking.

Winnaar
gouden letterwoord ajoin

Delvoo Coiffure

Koolstraat 73, 9300 Aalst
Woe van 9u tot 21u
Do van 9u tot 18u
Vrij van 8u tot 19u
Zat van 8u tot 17u

053/63.22.69
Met/Zonder Afspraak
of Online boeken via
Extensions

CHANTELLE - PASSIONATA - EMPREINTE - FELINA - DACAPO
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Binnenstraat 224 - 9300 Aalst - 053 42 90 10
OPENINGSUREN:
MAANDAG : VOORMIDDAG GESLOTEN 13U30 - 17U.
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EN VRIJ
: 9U -op
12U30 & 13U30 - 18U
ZATERDAG : 9U30 - 18U.
DONDERDAG
EN ZONDAG
of shop
online
via GESLOTEN.
Storesquare

DROOGKUIS MOGELIJK!

ANITA - SAPPH - SCHIESSER - SWAMI - RUIME KEUZE BADMODE

AALST
Aalst Carnaval is en blijft bijzonder
immaterieel erfgoed met een aantal typische elementen. Na minidocumentaires over de Aalsterse
Gilles (2016), de Losse Groepen
(2017), de Voil Jeanet (2018) en
de Vaste Groepen (2019) lanceert Erfgoedcel Denderland een
laatste minidocumentaire over
de Prinsen en Keizers van Aalst
Carnaval. Michaël Van Houtte,
erfgoedconsulent bij Erfgoedcel
D e n d e r l a n d l e g t u i t: “ P r i n s
Carnaval heeft een bijzondere rol
tijdens Aalst Carnaval. Drie dagen
lang is hij in het bezit van de sleutels van de stad en is hij feestburgemeester. De prins trekt op carnavalszondag de stoet op gang,
doet op maandag de ajoinenworp
vanop het stadhuis en steekt de
vastenavondpop in brand op dinsdag.“ De eerste Prins Carnaval
werd niet verkozen, maar in 1953
aangeduid door het stedelijk
feestcomité ter gelegenheid van
de 25ste verjaardag van de stoet.
Een echte verkiezing kwam er pas
vanaf 1954. “Toen werd je nog verkozen op basis van je kostuum.
Een echte show was er nog niet”
legt Van Houtte uit. “Tijdens de
eerste jaren domineerde Fransky
De Boitselier de prinsenverkiezin-

gen met overwinningen in 1954,
1955 en 1956, waarna hij ook
tot keizer werd gekroond. In de
jaren ’60 werd het Aalsterse dialect de voertaal van de prinsenverkiezing, onder impuls van Kamiel
Sergant die later ook keizer zou
worden. De Aalsterse carnavalsliedjes waren toen een nieuwigheid: kandidaten brachten eigen
singeltjes uit, klassiekers die we
tot op vandaag nog kennen. In de
jaren ’70 evolueerde de prinsenverkiezing naar een echte show
vol humor, spot en satire.” De
prinsenverkiezing bleef lang een
mannenzaak, maar in 1989 was er
voor de eerste keer een vrouwelijke kandidate. “Het duurde echter
nog tot 2012 voor er een vrouwelijke prins carnaval verkozen
werd: Stephanie Daeleman bleef
toen als enige kandidaat over. Ook
vandaag maken we een unicum
mee: met de verkiezing van Yvan
De Boitselier is de derde generatie binnen een familie verkozen
tot prins carnaval. We kunnen dus
echt spreken van een dynastie.”
De minidocumentaires zijn te bekijken op MADEinDENDERL AND.
be, de online erfgoedbank van
Erfgoedcel Denderland, waar het
digitaal erfgoed van de regio verzameld en getoond wordt.

Opende
u
dag r
14 maa
rt
(9u-15u
)

Bleregemstraat 130,
1790 Hekelgem - Affligem

Tel. 053/66.71.94
OPENINGSUREN
Ma - do : 9.00u - 12.00u I 13.00u - 18.00u.
Vrij - zat : 09.00u - 12.00u I Namiddag gesloten

www.alupvcantoine.be
info@alupvcantoine.be
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AALST
Liesbeth Van der Cammen (38)
won de gouden ajuin. Ze stond
aan het stadhuis, onder het balkon waar de prins stond. Liesbeth
is een trouwe bezoeker van de
Ajuinworp op Carnavalsmaandag:
“Tot zeven jaar geleden was ze

lid van een carnavalsgroep, maar
die kunnen niet naar de ajuinworp gaan omdat de stoet enkele minuten later er passeert. Het
juweeltje, een ontwerp van juwelier
Claessens, is zo’n 750 euro waard
en is dit keer geen beeltenis van
een ajuintje, maar het woord ‘Ajoin’.

Chauffeurs gezocht
AALST
Stad Aalst werk t samen met
Mobar vzw voor de uitbouw van
een mindermobielencentrale.
Die biedt vervoer aan mensen
die minder mobiel zijn wegens
gezondheids - of financiële redenen. Daarom zoeken ze vrijwillige
chauffeurs die vervoer kunnen
bieden. Rij je graag met de wagen
en ben je bereid om je tijdens je
vrije tijd in te zetten voor een min-

der mobiele stadsgenoot? Dan
ben jij misschien wel de geknipte kandidaat. Stuur een e-mail
naar MMC@mobar.eu, bel naar
09 216 20 67 of kom langs op
één van de infomomenten: vrijdag 27 maart van 14 tot 16.30
uur in het administratief centrum
(Werf 9, Aalst, foyer) of vrijdag 10
april van 14 tot 16.30 uur in De
Gendarmerie (Denderstraat 22,
Aalst).
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Hopkeesten

MODERN I KLASSIEK I MAATWERK

Uw idee
is onze
realisatie

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

AALST
R e s t a u r a n t C u l'e a u s e rveert de eerste hopkeesten
van het seizoen. De keesten
(witte ondergrondse scheuten van de hopplant) halen
ze bij hopboeren Roger en

RUIM - & ONTSTOPPINGSDIENST

Irma Baert uit Meldert. Chef
Dean Hoebeeck maak t er
een lekker gerechtje van.
D e h o p p l a nt b re n g t n i et
alle e n hopbelle n voor t,
een topingrediënt voor bier,
ook onder de grond zit er lek-

kers. In het voorjaar begint
de plant te groeien en voor
de scheuten boven de grond
komen blijven ze mooi wit en
knapperig. Die keesten zijn
een ware delicatesse in de
streek.

DE
VLEMINCK JAN
Philippe - Danny

B
V
B
A

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

Fietstunnel onder Moorselbaan
AALST
Eind maar t 2020 wordt
gestart met het graven van
e e n f ietstunnel onde r de
Moorselbaan (N411), ter hoogte van de Achterweg. Er komt
een veilige oversteek voor
fietsers met nieuwe aansluitingen op bestaande fietsroutes. Fietsers worden tijdens
de werken omgeleid via de
Beekstraat en Langestraat.
Uit recente tellingen blijk t
dat het aantal fietsers dat op
werkdagen gebruik maak t
van de Leirekensroute met
ma ar liefst 26% ge ste gen is. De oversteek aan de
Moorselbaan bleef echter
een gevaarlijk knelpunt voor
voetgangers en fietsers die
de drukke gewestweg wouden oversteken. Een fietstun-

nel zal ervoor zorgen dat hier
in de toekomst een veilige
oversteek komt. Bovendien
ontstaan er dankzij de tunnel nieuwe aansluitingen op
andere bestaande fietsroutes. De werken gaan eind
maart 2020 van start in de
Beekstraat. Half april starten dan de eigenlijke werken

aan de tunnel. De werken
zullen voltooid zijn tegen het
voorjaar van 2021. De tunnel komt er met steun van de
Vlaamse Overheid (294 030
EUR), het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling
Vlaanderen (653 400 EUR) en
Provincie Oost-Vlaanderen
(196 000 EUR).

• 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

MONTREUX

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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Aanpassing
parkeerbeleid
AALST
Op 6 april 2020 verandert het parkeerbeleid voor het centrum van Aalst. Door
de tarieven aan te passen wil de stad
aanzetten tot een slimmer gebruik van
de parkeerplaatsen. De plaatsen in het
stadscentrum zijn bestemd voor bewoners en voor wie snel boodschappen
wil doen. Wie langer wil blijven, kan zijn
auto kwijt op de verschillende grote
betaalparkings in de stad. Het vroegere gratis kwartier aan de parkeerautomaat wordt verlengd tot een gratis half
uur. De maximale parkeerduur wordt
teruggebracht naar 2 uur. Het einduur
van betalend parkeren wordt 19 uur in
plaats van 18 uur. Hierdoor vergroot
de kans voor bewoners om ‘s avonds
een parking te vinden. Om de parkeerdruk in de binnenstad op te vangen,
worden er binnenkort een aantal nieuwe parkings in gebruik genomen. In
het voorjaar van 2020 wordt een deel
van de personeelsparking van Tereos,
aan de Frits De Wolfkaai, tijdens het
weekend voor iedereen opengesteld.
In de 2e helft van 2020 gaat de nieuwe
pendelparking, met 900 plaatsen, in
gebruik. Tegen 2022 komt er op het
Esplanadeplein een ondergrondse parkeergarage.

Modegala goed doel
AFFLIGEM/AALST
“Met jouw steun kunnen we
kanker nog beter bestrijden”. Zo luidt de oproep
om een uniek event mee te
maken. Op 20 maart is er

het benefiet-modegala van
Stichting tegen Kanker ten
voordele van de Borstkliniek
O LV A a l s t i n D e M o n t i l
in Af f lige m. 70 onde r ne mingen uit de regio Aalst

Stad steunt horeca

AALST
Ook bij de afgelopen carnaval probeerde de stad zoveel
mogelijk de horeca te steunen. Er werd zelfs een affiche ontworpen. Net zoals de
afgelopen jaren staken de
stad ook dit jaar de horecazaken die hun deuren open
houden met carnaval een hart

onder de riem. Op die manier
wilt de stad de traditionele
manier van carnaval vieren
stimuleren. Ontwerper van
dienst is ondertussen reeds
goed gekend, namelijk Yordi
Ringoir: “Carnaval es ontstoon
in en rond de kaffeikes. We
emmen ver een groeit stik
onze carnaval te danken oon

nemen deel en beloven een
avond vol spektakel, mode,
k u n s t , p a s s i e , n e t w e rking en muziek. Het volledige programma vindt u op
www.modegala.be.

aal die kaffeibozen. Het zen
der spoitig genoeg nimmer zu
veil as vroeger, mor de doi die
open zen, moeje zeker neker
bezoeken. Want ne carnaval
op stammenei es best ok.” De
campagne gaat al enkele jaren
mee en valt ook onder de aandacht van sommigen. Zo werd
er vorig jaar zelfs een aanstekelijk liedje rond gemaakt door
de carnavalsgroep OLG Ni Mè
Moi met de gelijknamige titel
‘oon den toeig stoje ni droeig’.
Schepen van horeca Katrien
Beulens: “We hebben veel respect voor de cafébazen die
hun zaak open houden tijdens
de carnavalsdriedaagse. Het
vergt veel aanpassingen, maar
draagt zoveel bij tot de beleving. We moedigen hun daar
dus ook met veel plezier graag
in aan.”

Daan Fietsen - uw partner in mobiliteit - elektr. fiets van 25 km/u tot 45 km/u

S

CH

A KFIE T S
EB

PEDELEC
ED
E
P

ELEK

TR
IS

Brusselsesteenweg 232 | Lebbeke
www.daanfietsen.be

ipv 2.199 euro

VOORJAARSACTIE: Eddy Merckx racefiets Lavaredo68 shim.105 1.800 euro
STRÖMER | RIESE&MÜLLER | EGRET | TREK | THOMPSON | NORTA
BMC | EDDY MERCKX | CUBE | URBAN ARROW | ACHIELLE | BROMPTON
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Slagerij-traiteur Vastenavondt
te Ternat zoekt
SLAGER-TRAITEUR - VOLTIJDS &
WINKELMEDEWERKER
VOLTIJDS-DEELTIJDS (EV. FLEXI)

Erfgoedbord maakt
laatste verblijf van Daens
zichtbaar in straatbeeld

Sta je te trappelen om ons enthousiast team te versterken?

Grote
winnaars
Aalst Carnaval 2020

KLEINE GROEPEN

Dan is jouw mailtje met cv meer dan welkom!

info@vastenavondt.be
tel 02/569 44 40

AALST
D e ‘d e u r va n D a e n s’ i n d e
Rozemarijnstraat is een
va s te s to p p l a ats ti j d e n s d e
Daensrondleidingen in Oilsjt . Aan
het einde van zijn leven stapte
Daens dagelijks via dit achterpoortje naar de kerk, waar hij de
mis bijwoonde. Aan de symbolische gevel hangt nu een erfgoed-

bord, dat het verhaal van Daens
tastbaar maakt in het Oilsjterse
straatbeeld. Wie graag een rondleiding ‘in de voetsporen van
priester Daens’ boekt, kan voor
meer info en reservatie terecht in
het infokantoor toerisme op de
Hopmarkt 51, Oilsjt, of kan contact opnemen via info@visit-aalst.
be of 053 72 38 80.

Schoitkitten
De groep De Schoitkitten heeft de eerste plaats
behaald in de categorie kleine groepen. De groep
bestaat al 15 jaar maar wint voor het eerst. De groep
bracht met een origineel thema een brok nostalgie,
namelijk een ode aan de vele groepen die doorheen de jaren stopten.De Melkmoilen waren derde,
Oeverboeft tweede.

LOSSE GROEPEN

Beste stoetliedje
is van Stiëndoeid,
1000 euro voor Lieven

MIDDELGROTE GROEPEN

Krejeis
Krejeis haalt het goud bij de middelgroepen. Hun
‘pasters en ingelen’ overtuigde de jury. Krejeis is één
van de vaste waarden bij middelgroot en wint al voor
de vierde keer. Op twee bij de middelgroepen staan
De Zwiejtzoel’n en op drie Bedesterd.

GROTE GROEPEN

Possensje
Het slot van de stoet leverde de winnaar op, dat is
niets nieuw. Possensje met het thema ‘Hontjen de
veiresten’ kreeg 12 punten meer dan Beschomt.
Beiden werden ook het slachtoffer van de weersomstandigheden en niet alles kon draaien en uitschuiven
zoals gepland. Beschomt dus tweede en Lotjonslos,
Brexit, een thema gebracht met heel wat humor, op
de derde plaats.

Bestel deze foto's!
Verkrijgbaar in alle formaten.
Konterverkiërt
De losse groep Konterverkiert (Kris De
Poorter), met link naar het verleden van
carnavalsgroep Vriet won de stoet bij de
losse groepen. Ze werkten een act/wagentje uit over de buitenechtelijke dochter van
koning Albert. ’t Beste van de Stoet, de
winnaar van vorig jaar werd tweede.

NIEUWS.BE

Bestel nu
uw publiciteit
Conny Segers
Reclame adviseur
conny@goeiedag.be
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0477/81.14.40

AALST
Wiewerret en Oilsjt Mjoezik organiseerden de poll het beste stoetliedje 2020. Na een eerste nominatie van ten groepen werd de top
3 bepaald door de medewerkers
van de populaire radio. Stiendoeid
won met Anuna Matata. De groep
behaalde een zevende plaats bij
de Kleine groepen en mag nu
een weekend naar de Ardennen
of naar zee. Op de 2de plaats
eindigde AKV De Zwisjelmoizen
en de 3de plaats was voor akv

Zwisj en LDVD. De Wiewerretprijs,
een cheque van 1000 euro ging
naar Lieven De Bruyn. Tanja De
Moor werd tweede en wo de 65
inch TV. Jean Osselaer won de
reis naar Andalusië. Een week
voor 2 personen Casa Sarandy.
Onder tussen is Oilsjt Mjoezik
nu opnieuw Goeiedag radio.
B i n n e n ko r t s t a r t d e ze n d e r
met een make -over. Goeiedag
is nu al de nummer 1 in GrootAalst en wil daar nog een tandje
bij steken.
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14
15

2. Wazakkermèdoeng

5. De Saazers

8. Kledde me vel

11. Venoin

15. De Droeve Apostelen

17. De Steijnzoel’n

1. Nieje

4. Liejp

7. Schelmeroi

10. De Sperrezjiekers

14. Steirk

16. Zwisj

Aalst Carnaval

12. De Poipeplekkers

9. Om en Vedrom

6. Afgebesteld

3. Kompasje

2020

13. Onzjier zèn Préférees

Konterverkierd is de nieuwe groep
Nieje, met papier en karton een
wagen bouwen, goed gezien, jammer
dat die de pop niet mochten ontwerpen, het zou dan zo lang niet geduurd
hebben.

Konterverkierd resultaat ook bij de
grote groepen, de laatste was niet de
eerste.

De immer averechtse Aalstenaar kon
weer genieten van carnaval. De grootste Konterverkierden was den Dozje
himself, hij veroorzaakte zoveel onduidelijkheid bij de Joodse pers dat ze
nu zeker niet meer kunnen volgen.
Dozje gaat zijn restaurant trouwens
niet openen, hij begint wel een vertaalbureau Nederlands-Engels.

De jaarlijkse column over carnaval
heeft de stoet van de losse groepen
niet gewonnen, die eer gaat naar de
echte groep Konterverkierd.

RUBRIEK
KONTERVERKIERD

16
17

19. Bedesterd

22. De Snotneizen

26. De Brosselkeire

29. De Tsjoepeneizen

33. Dest – Goe Schief

35. Lekken en Plekken

18. Drasj

21. Eirg

25. Droeig

28. Beplekt en Bespoeten

32. Geloeif Mè Goed

34. Minder es miër

Aalst Carnaval

30. ’t Es Ter Oever

27. Gekloetj

23. Lotjonslos

20. ’t Es na of noeit

2020

31. Stièndoeid

Konterverkierd zijn ook onze brandweermannen en Michel Claus op kop.
Normaal blussen die op enkele minuten iedere brand, nu duurde het een
kwartier om een brand aan te steken.

De Melkmoilen zijn echt konterverkierde carnavalisten. Geruchten gaan
dat ze de pop extra nat hebben
gespoten zodat ze niet kon in brand
vliegen.

24. Gralèk Gerieflèk

Verkrijgbaar in alle formaten.

Bestel deze foto's!

18
19

37. De Toerenbiejoekes

40. De Loge

43. De Lodderoeigen

46. Zjust op Toid

50. ’t Es Noig

52. Beplekt of Bezoepen

36. De Popollekes

39. Lossendeirdeveirdeirdeir

42. Schiefregt’oever

45. A’Join

49. Schie’dj Oit

51. De Zoipers

Aalst Carnaval

47. Gebosjt

44. Wadesdavoriet

41. Bjein Treizen

38. Nèm Na!

2020

Verkrijgbaar in alle formaten.

Bestel deze foto's!

48. Gratietanders

Stormachtig weer maar toch 80.000
bezoekers voor Aalst Carnaval.
Tussen de buien en windvlagen door
konden zij zich immers verwarmen
aan een stoet van hoog niveau. Voor
de 92ste keer trokken 71 officiële
groepen en 189 losse groepen door
het Aalsterse stadscentrum. Een
veertigkoppige jury en een bonusjury kregen de moeilijke taak om alle
groepen te quoteren.

WINDERIGE STOET

Op de tribune met carnaval krijgen de
prinsen ook altijd twee kaarten, alleen
zaten ze er niet, de meeste stonden
op een wagen. Misschien toch de
kaarten beter verkopen aan het volk?

De rubriek Konterverkierd schrijft
b e w u s t n i e t o v e r Te m p t a t i o n
Carnaval. Er zijn, zo merkten we in
het carnavalsweekend, weer heel wat
prinsen verhuist….van lief. Het is niet
meer bij te houden, de prinsen hun
broek vliegt blijkbaar rapper in brand
dan de ‘poep’. Misschien moet er
een programma komen TEM-tation

20
21

54. De Vismooil’n

57. De Schoitkitten

61. Geschalotterd

65. De Loizemaanen

69. De Salongcarnavalisten

71. Beschomt

53. Bjein Swanjee

56. De Zwisjelmoizen

60. De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet

64. Tisj

68. Pertotal

70. Possensje

Aalst Carnaval

66. De Zwiejtzoel’n

62. De Zwiejtollekes

58. De Melkmoilen

55. Ajommoja

2020

67. Krejeis

63. De Zjieverleppen

59. Oeverboeft

Ui tslag groepen

KLEINE GROEPEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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De Schoitkitten
Oeverboeft
De Melkmoilen
De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet
De Vismooil’n
De Zwisjelmoizen
Stièndoeid
Dest – Goe Schief
Geloeif Mè Goed
Ajommoja
De Poipeplekkers
Tes Ter Oever
De Sperrezjiekers
Om en Vedrom
Venoin
Gebosjt
De Saazers
Beplekt en Bespoeten
’t Es Noig
Schie ‘dj oit!
De Tsjoepeneizen
Beplekt of Bezoepen
De Zoipers
Bjein Swanjee
Gratietanders
Droeig
Schelmeroi
De Brosselkeire
Liejp
Kledde Me Vel
Gekloetj
Afgebesteld
Nieje
Wadesdavoriet
A’Join
Gralèk Gerieflèk
Wazakkermèdoeng
Zjust op Toid
Kompasje

WINNAARS
EN VERLIEZERS

De winnaars zijn natuurlijk bij met
hun waardering maar soms zijn er
ook groepen die ontgoocheld op
maandag avond de Flora verlaten.
Schelmeroi zorgde voor een parodie
op de Oitgerangeerde jury maar dat
leverde geen topplaats op. Eirg was
dan weer ontgoocheld omdat zij zich
hielden aan de veiligheidsvoorschriften van de Veiligheidscel en hierdoor minder “opvielen”. Lotjonslos
kreeg strafpunten omdat zij wel op
de wagen bleven zitten, maar geen
enkele lid die zich hierover bekloeg,
“ we wisten dat dit ging gebeuren”.
De leden van de groep zijn niet meteen de jongsten, stappen voor de
wagen was voor sommige dan ook
geen optie. Bij de kleine groepen
grote ontgoocheling bij Kompasje,
waar werd ingezet op een kleurrijk
kostuum en een thema gelinkt aan
de populaire burgemeester, maar
ook dat bleek geen meerwaarde
te geven. Een meerwaarde was dit
jaar wel de promogroep rond Oilsjt
Mjoezik. Fijn uitgedost en een dansje om het publiek te animeren, de
radiozender deelde ook honderdduizend bonnetjes uit voor de winterfoor. De Lodderoeigen eindigde op
de vijfde plaats, maar nipt gevolgd
door Per total. En op de laatste
plaats bij de grote groepen, opnieuw
De Loge. Zij blijven zich ook gewoon
focussen op ambiance. Oh ja volgende carnaval op zondag 14 februari 2020

MIDDELGROTE
GROEPEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Krejeis
De Zwiejtzoel’n
Bedesterd
Lossendeirdeveirdeirdeir
De Zjieverleppen
De Loizemaanen
Nèm Na!
De Zwiejtollekes
Drasj
De Toerenbiejoekes
De Steijnzoel’n
Tisj
Zwisj
Geschalotterd
De Popollekes
Steirk
Onzjier Zèn Préférés
Lekken en Plekken
De Droeve Apostelen
Minder es Miër – Gestoikt

GROTE GROEPEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Possensje
Beschomt
Lotjonslos
De Salongcarnavalisten
De Lodderoeigen
Pertotal
De Snotneizen
Eirg
Schiefregt’oever
Bjein Treizen
’t Es Na of Noeit
De Loge

Vrijwilligerstrofee
AALST
De stad reik t in 2020
voor de t we e de ke e r de
Vrijwilligerstrofee uit aan een
vrijwilligersorganisatie die een
uitzonderlijke of bijzondere
prestatie heeft verricht op vlak
van vrijwilligerswerk in of voor

Aalst. Organisaties, initiatieven en projecten die gevestigd
zijn in Groot-Aalst kunnen zich
kandidaat stellen via de website. Voor de winnaar voorziet de stad - naast een mooie
trofee - een ondersteuningsaanbod ter waarde van 1 000

Fietscursus
EUR voor de vrijwilligerswerking. De inhoudelijke invulling
van deze prijs wordt samen
met de winnende vrijwilligersorganisatie uitgewerk t op
basis van specifieke interesses en op maat van de noden
van de organisatie.

Twee duizend boompjes geplant
AALST
De aanzwellende storm Kiara
heeft een veertigtal dappere
natuurvrijwilligers niet belet om
voorige maand in een vliegende vaart bijna twee duizend
boompjes te planten langs de
spoorweg in de Lindenstraat.
Dankzij de steun van KBC, de
stad Aalst, Groendruk en de
familie Heyse heeft natuurgebied Honegem er deze winter
een mooie oppervlakte bos
bij gekregen. Twee hectare is
door Natuurpunt beplant met
een mengel van streekeigen
bomen en struiken zoal eik,
hazelaar, meidoorn, veldesdoorn, haagbeuk, lijsterbes,
vogelkers en els. Daarbij is
ook speciaal gekozen voor
bloeiende soorten die bijen-

AALST
Daenshuis vzw organiseert een fietscursus voor volwassenen in de loop
van april-mei-juni en is op zoek naar
vrijwillige begeleiders. Iets voor jou?
Stel je kandidaat voor 18 maart 2020
via info@daenshuis.be. Er zijn kennismakingsmomenten voorzien op 19
maart en 2 april in het Daenshuis, Sinte
Annelaan 41, Aalst. Daar vinden ook de
fietslessen plaats.

Vast als eik

vriendelijk zijn. Vooral hondsroos, spork, sleedoorn en
li n d e zu ll e n ex tra n e c ta r
leve re n voor onze inse cten. Milieuschepen Katrien
Beulens en KBC-manager
Patrick De Moor k wamen
een handje toesteken en ont-

hulden een infobord. In het
voorjaar voegt Natuurpunt
nog een picknickplaats toe
aan het wandelnetwerk door
Hone ge m zodat iedere e n
er nog beter van de mooie
natuur kan komen genieten.
Foto Katrien Buysse

AALST
Op een dag spoelt Lutgard Fonteyn aan
in Waaiendijk, vreemd gehucht waar
alles samenwaait wat in de stad te los of
te licht is. Welk geheim draagt Lutgard
met zich mee? Vanwaar komt zij?
Waarvoor is zij op de vlucht? Er wordt
gespeeld in het Parochiaal Centrum Hofstade Dorp 10 Hofstade - Aalst op
zaterdag 14 maart, vrijdag 20 maart,
zaterdag 21 maart, vrijdag 27 maart
en zaterdag 28 maart 2020 telkens
om 20.30 uur. Reservaties: Meuleman
- De Ridder,Hoogstraat 62, Hofstade
- Aalst. Tel: 053 78 34 13
reservaties@vastalseik.be Kaarten: voorve r ko o p 10 € ove r s c h r i j ve n o p
BE83 2930 0866 7815
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Snel

TechniGO! opent didactische winkel

GEVONDEN
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

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
CLW Te c h n i G O! pa k t u i t
met een primeur voor de
beroepsopleidingen winkelbediende en administratief
medewerker. Dit schooljaar
start het Centrum voor Leren
en Werken met de didactische winkel TechniToys. Het
assor timent is gericht op
kinderen en bestaat o.a. uit
t we e d e h a n d s s p e e l g o e d,

boeken, meubilair en kleding.
Het voormalige lokaal van
de opleiding houtbewerking
werd getransformeerd door
de leerlingen onder deskundige begeleiding van praktijkleerkracht Inge Roelandt.
Met het opstarten van deze
didactische winkel wil CLW
TechniGO! enerzijds de leerlingen in een realistische setting
vaardigheden laten ontwikke-

len binnen hun opleiding en zo
werkplekleren een nog prominentere plaats geven binnen
het individuele traject dat elke
leerling loopt. Het centrum wil
op deze manier de omzetting
naar een duale opleiding in
de nabije toekomst faciliteren. Anderzijds willen de leerlingen deeltijds onderwijs hun
steentje bijdragen om van de
buurt rond CLW TechniGO!
een omgeving te maken waar
k in d e re n k a ns e n k r ij g e n.
Sociale ongelijkheid en (kans)
armoede hebben immers een
grote impact op het leven
en de leerkansen van kinderen. Buurtbewoners krijgen
de kans om kinderspullen aan
kleine prijsjes te kopen maar
uiteraard is iedereen welkom
om een bezoek te brengen
aan TechniToys. ‘TechniToys’
opent voor het eerst haar
deuren op zaterdag 14 maart
2020 om 14.00 uur tijdens de
opendeurdag van TechniGO!.

Kies voor BodySmart

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

RUITENWASSERIJ
REINIGEN ZONNEPANELEN

0476 34 27 94

Stationsstraat 79 - 1861 Wolvertem

Tel. 02 270 37 02

www.vincere-buyl.be

Esthetiek Rani en Tessa
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

GRATIS
OFFERTE

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

balustradesGratis
I spiegels
I gelaagd glas
offerte
0472/531648
info@fremaglas.beI www.fremaglas-aalst.be
www.fremaglas-aalst.be
0472/531648
I info@fremaglas.be

NIEUWS.BE

www.aalstnieuws.be
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AALST
Bij BodySmart ligt de nadruk
op een jarenlange ervaring. In
1999 namen ze de afslankstudio in d e M o l e nstra at
over, later verhuisde die naar
de Kareelstraat. "Door onze
steeds vernieuwende en effic i ë n te a f s l a n k te c h n i e ke n
openden we op vraag van ons
cliënteel in 2002 een studio
te Ninove. In 2020 lieten we
de studio van Aalst en Ninove
samensmelten in één ruimere
en centraler gelegen studio
met eigen parkeerplaatsen te
Erembodegem. BodySmart is
zoveel meer dan een centrum
waar u kan afslanken, het is
niet zomaar een bodystyle centrum. Dankzij BodySmart
ga je met gemak voor een
gezondere levensstijl.", klinkt
het. Wil je enkele kilootjes
kwijt? Wilt u terug in vorm
geraken? Wenst u uw conditie wat te verbeteren en uw
lichaam te verstevigen? Heeft
u last van cellulitis? In de

BodySmart studio krijgt u het
nodige advies en begeleiding.
Er is ook voedingsadvies. "Wij
beschikken naast de klassieke TFM cabines en skinrevita cabines ook over LPG
Endermologie, Vacumove,
BodySculpture, MyoSculpture,
E-FIT Beauty & Slimtoestel,
Aqua-Fit Technologie, Restart
dieet. Daarnaast bieden wij
ook een selectie van kwalitatieve voedingssupplemen-

ten en lichaamsproducten
van Rainpharma aan die u
doen stralen zowel van binnen als van buiten. Kom een
kijkje nemen tijdens onze
OPEN DEUR op 21/03/2020
van 9u tot 21u met tal van
kortingen op al onze behand e ling e n. D i e d ag k a n u
ook genieten van de Spring
Shopping Day Rainpharma
waar er 21 % korting wordt
gegeven op de producten
van Rainpharma.

BodySmart
Ninovesteenweg 116 a
9320 Erembodegem - Aalst
Tel: 053/71.18.17
aalst@bodysmart.be
www.bodysmart.be

TE KOOP

Residentie Gildehof te Asse
Op zoek naar een opportuniteit? Kom gerust langs op onze opendeurdag 21/03 van 10-12u
• App. type 2 kamers
• Ondergrondse
staanplaatsen
• Autolift en lift
• Hoogwaardige
afwerking naar keuze
• Zongerichte terrassen
• Energiezuinig

VERKOOP - VERHUUR - NIEUWBOUW
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V ETBAL
H E T

R E G I O N A L E

Pannenkoeken voor
het goede doel

OVERZICHT

HET SPORTNIEUWS UIT UW STREEK
Eendracht Aalst verloor
a f g e l o p e n w e e ke n d
m et 3 -1 o p D i e g e m.
J a m m e r wa nt l e i d e r
T i e n e n l o o p t ve r d e r
uit en ook het tweede
geklasseerde Bocholt
loopt é én punt uit .
Eendracht speelt zon dag op Hades Hasselt.
Het slot van de competitie blijft dus spannend.
De
dames
van
Eendracht wonnen
afgelopen weekend en staan nu al 13
punten los aan de leiding. In tweede provinciale speelde TK
Melder t gelijk al lijk t
dat onvoldoende om
de degradatie te ontlopen. Meldert heeft nog
vijf wedstrijden voor de
boeg.
In derde provinci ale won Gijzegem
verrassend van lei der Hofstade met 4-2.
Baardegem dat thuis
won met 1- 0 staat nu
aan de leiding met
47 pu nte n. H of s ta d e
speelt nu zondag de
absolute topper tegen
Baardegem. Gijzegem
doet een goede zaak
want onderaan blijft het
ook spannend. Coach
Dirk De Creemer hoopt

Iedere maandag is er het
regionale voetbaloverzicht op
www.goeiedag.be
28

op de redding, hij verlaat aan het einde van
het seizoen wel de club.
Gijzegem wil in ieder
geval ook volgend seizoen weer aantreden
in derde. De recente
zeges helpen daarbij. Bij Hofstade wordt
de verloren derby minder goed onthaald.
De ploeg moet nu nog
tegen Baardegem.
Hofstade steekt het niet
onder stoelen of banken dit seizoen kampioen te winnen spelen
maar Baardegem heeft
de beste papieren. De
club kwam negatief in
het nieuws door vermeende racistische verwijten naar een tegenstrever maar gaat in
beroep tegen de straf
d i e d e vo et b a l b o n d
uit sprak. In de zelfde
reeks kwam Herdersem
thuis zondag niet verder dan een gelijkspel
tegen Erembodegem.
Schroevers Moorsel
verloor thuis en zakt al
zeker naar vierde.
In vierde provinciale
speelde Nieuwerkerken
niet, vrijdag is de
verplaatsing naar
KVV
Schelde
B.
Nieuwerkerken staat in
de middenmoot.

EREMBODEGEM
Naar jaarlijkse traditie verkocht
vzw Arminaa (Armoede in Aalst)
met Lichtmis pannenkoeken ten
voordele van haar werking. Dit
jaar hielp CD&V Erembodegem

mee door het bakwerk op zich
te nemen. Een 1.700 stuks werden gebakken voor het goede
doel. De pannenkoeken werden
gebakken bij Wim en An FermonRoskam.

Gentinis, zoveel meer
dan een keuken

REGIO
Er werd hard gewerk t bij
Gentinis aan de Begijnenmeers
in Liedekerke. De volledig nieuw
ingerichte toonzaal wil de slogan ‘zoveel meer dan een keuken’ waar maken. Gentinis staat
immers voor een totaalconcept
voor jouw interieur: keuken,
woonkamer, salon, kasten op
maat, stoelen, tafels, zetels, …
ze maken van jouw interieur een
unieke plek om te wonen. Zoon
Genti studeerde inmiddels af als
binnenhuisarchitect. Onder zijn
impuls werd een nieuwe stap
gezet: Gentinis verbouwde zijn
toonzaal voor keukens naar een
open ruimte waar ook kasten,
woonkamers en salons een plaats
hebben. Wie rondwandelt in deze
nieuwe showroom kan rekenen
op een totaalbeleving: je kan er
je nieuwe interieur zien en voelen.
Natuurlijk kan niet alles tentoon

gesteld worden maar Genti en
Dirk helpen je graag met advies
om de beste keuze te maken in
materialen, stijlen, kleuren en stoffen. Zo krijgt jouw interieurconcept vorm en kleur. Genti: “Aan
de hand van ons lifestyle-concept
is het mogelijk om alles flexibel
af te stemmen naar uw persoonlijke wensen en in functie van uw
project te ontwerpen. Een paar
voorbeeldappartementen in onze
toonzaal geven u een goed idee
van hoe alles eruit zou kunnen
zien. Wij ontwerpen uw droom en
realiseren uw concept van A tot
Z”. Tijdens de hele maand mei kan
je genieten van kortingen en kan
je mooie prijzen winnen door deel
te nemen aan een wedstrijd. Als
dat geen mooi lentecadeau is!
Gentinis, Begijnenmeers 3,
Liedekerke, 053 67 45 45,
www.gentinis.be
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ekertjes
TE KOOP

B a a r d e g e m M o o r s el –
Generator benzine, nieuw –
75€ / kantenmaaier 230 volt
Bosch 50€ / hometrainer
25€ - 0485/96 31 34
Nieuwe of 1x gebruik te
rommelmarkt spullen: boor,
sabel, gitaar, DVD Electra
enz (zoekertje vermeldde
geen telefoonnummer)
Merchtem – Bouwgrond,
c e n t r ale lig gin g , o p e n
bebouw - gevel 9,5m, breedte 15,5m, opp 493m², bebouwbare opp 248m² - 200.000
€ - tel eigenaar 0495/28 03
91 – 0478/51 48 80
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

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

Allerlei oude boeken (proza
en gedichten) van en over
gekende schrijvers (bvb
Gezelle) / geschiedenis
regio Aalst / Daens / Abdij
Affligem, enz… - 0486/89
43 57`

Aalst – Overname krantenwinkel, interessante ligging nabij centrum, enkel
ernstige kandidaten – voor
afspraak 053/78 94 35

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

Aalst – app: 2 slpk, 2
badk, gr liv, terras, 1ste
v e r die pin g – 6 7 5 € 0486/52 58 26

Man wenst discreet
c o n t a c t m e t d am e –
0489/925 440

Appartement, 1 slaapkamer, onmiddellijk vrij!
Bossestraat 5 7, 9 42 0
Erpe-Mere. 0475/66 81 84
Aalst - rim appartement,
1ste verd + garage +
staanplaats en fietsxenberging - Albrechtlaan 7,
Aalst - 0475/89 06 99
Aalst - garagebox,
Drieveldenweg, Aalst 052/35 82 14

WWW.GOEIEDAG.BE

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

CONTACT

Aalst – studio, rustig gelegen – 450€ - 0486/52 58
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OOK ZOEKERTJES MOGELIJK OP ONZE WEBSITE

VARIA

TE HUUR

Moorsel – Woning
Ravenakkerstraat 14 –
053/70 10 74

Alerte verkoopster

Weduwe (70) w.k.m. man
(68-72) voor latrelatie, niet
roker, hobby’s: fietsen,
goneel, reizen en wandelen – 0477/80 41 55 (na
20 uur)
Op zoek naar gezelschap.
Lieve vrouwen wachten op jou uit Suriname
– Nederlandstalig.
Whatsapp + 95887313372
Dame (59) w.k.m. joviale,
eerlijke en leergierige
heer (59-61) voor lat relatie - 0473/84 31 29 (na 21
uur, tot 22 uur)
Bella, gezellige, lieve
dame met klasse, 34 jaar,
C-cup, escorte. Alles mag:
SM en trio, ook senioren.
0493/34 80 45

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

466 62 35.
Gespecialiseerde pedicure
komt aan huis, gratis voetmassage – 0471/42 86 23
Ernstige poetshulp gevraagd
voor 4 uur op donderdag
voormiddag te Herdersem
info 0475/95.03.27
SENSUELE MASSAGE
: Aalst - Slanke, mooie
Belgische trans (36), pittige brunette, zeer actief 0487/404 286 - SMS OK

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

JOBS
Firma alg. pleister- en schilderwerken, kleine reparaties, proper werk en goedkoop – 0484/335 668
Slager & Winkelmedewerker
gezocht: Slagerij
Vastenavondt zoekt gedreven medewerkers. CV naar
info@ vastenavondt.be tel:02/569.44.40
Firma G&D -Construct - specialiteit complete badkamers + faillance en vloertegels, pleister- en schilderwerk - 0487/64 75 21
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
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
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

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.
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Faluintjeskaas

Zorgzame hulp voor regelmatige diverse klussen (buitenwerk) Wonende in Aalst.
Tel: 0475/776099

HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?

RUBRIEK :

AALST
Een alerte verkoopster merkte vorige week in
kledingzaak NR4 op de Molendries in Aalst
twee verdachte klanten op. De dames, een
van middelbare en een van jonge leeftijd,
gedroegen zich erg verdacht. Toen een verkoopster hen toonde dat er camera’s waren,
sloegen ze op de vlucht. Even later merkte de
verkoopster een zak gevuld met kleren op in
de kleedhokjes. Daar was de veiligheid al van
verwijderd. In totaal ging het om een 25-tal
kledingstukken

REGIO :

MOORSEL
Kaasmaker Andy Arijs lanceerde enkele maanden geleden Faluintjeskaas, een initiatief dat
snel op heel wat appreciatie mocht rekenen.
Zijn Faluintjeskaas wordt gekenmerkt door
een halfzachte structuur en eetbare gewassen korst; het is een heel toegankelijke kaas
omwille van zijn milde smaak. Intussen werd
het gamma verder uitgebreid met o.m. een
Moorselse Goude (type Gouda), Meldertse
Witte (kaas met witte schimmelkorst op basis
van schapenmelk, type brie), Herderkes (verse
geitekaasjes), Ricotta en verse koekaasjes…
Ook de Alosta-kaas gerijpt in het gelijknamige streekbier is van de hand van Andy.
Dat de kazen bijzonder smaakvol zijn, valt
niet te verwonderen: ze zijn immers allemaal
volledig handgemaakt op basis van rauwe
melk uit de Faluintjes. Als rasechte carnavalist
is Andy trots om na maandenlange arbeid
zijn Karnavalskees te kunnen voorstellen. Het
werd een rauwmelkse kaas - type Goudse
- op basis van Aalsterse melk, uiteraard volledig handgemaakt en 4 weken gerijpt aan
12 graden. De kaas is pittig maar toch zacht,
naar het beeld van de voil janet, ondermeer
dankzij de kruidenmix waarin ‘ajoin’ natuurlijk
niet mocht ontbreken. Door die specifieke
kruiding bekomt de kaasmaker een kaas met
rood-wit-gele toetsen. Die Oilsjterse kleurencombinatie vindt men ook aan de buitenkant
terug, de rode coating werd trouwens prachtig afgewerkt met een beeltenis van de voil
janet, eveneens naar Aalsters ontwerp. Een
bol Karnavalskees (380gr.) zal 7,50€ kosten en
kan vanaf nu gereserveerd worden via info@
faluintjeskaas.be of via de facebookpagina.
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Baardegem-Dorp 89
9310 Baardegem

XL

Wij zorgen ervoor dat u klant blijft!
www.crabbespinoy.be

Met eigen dienst na verkoop!
XL

MEGA STOCKVERKOOP
1000m2 showroom - Online Shop
www.crabbespinoy.be

WEGENS VERNIEUWING WINKEL

Vr 20 Zat

21 & Vr 27 Zat 28 maart (in onze stockruimte 10 -18 u.)

WASMACHINES - DROOGKASTEN - VAATWASSERS - KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
INBOUWAPPARATEN - STOFZUIGERS - KOOKPOTTEN - KLEINE HUISHOUDTOESTELLEN - TV’S - HIFI

UITZONDERLIJK LAGE PRIJZEN*
OP = OP !

PERFECT BEREIKBAAR TIJDENS DE WEGENWERKEN!
* Actie enkel geldig op opgestelde toestellen in onze stockruimte en tijdens de actiedagen. Geen bijbestellingen mogelijk. Prijsinfo & deelnemende types enkel ter plaatse beschikbaar.

INFOAVOND HUISBATTERIJ:
23 APRIL OM 19 U
IN ONZE SHOWROOM
Wij voorzien een drankje

TIJD OM IN ACTIE TE SCHIETEN

Bevestig op 052.35.47.47 OF

VERDIEN UW INVESTERING TERUG IN 6 À 7 JAAR !

INFO@ECO-PROJECT.BE

Kom naar onze Eco-Days op 24-25 april
in onze showroom. Onze verkopers staan
klaar om je wegwijs te maken in de wereld
van zonnepanelen, laadpalen, batterij…
Baardegem-Dorp 90 - 9310 Baardegem

Wenst u meer info, wil u weten of uw woning geschikt is?
Onze adviseur komt vrijblijvend ter plaatse.
Wij gaan voor niets minder dan kwaliteit. U ook?
Neem contact op voor een vrijblijvende prijsofferte op maat.

Bel David Beulens op 0478.52.33.52 - 052.89.50.88 - david@eco-project.be

