Lunapark Play City Number 1
op de HOUTMARKT
EMILE VAN DEN HEUVEL
verwelkomt elke “Oilsjteneer” in zijn totaal vernieuwde
zaak met de laatste nieuwe schuivers!!!
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Deze bon geeft recht op
5€ jetons GRATIS
of bij aankoop van 10€ jetons
extra 20€ jetons GRATIS

AALST
De Lokale Politie gaat nu ook werken met bodycams.
Tijdens carnaval worden ze al ingezet. “Draagbare
camera's zijn een interessant hulpmiddel bij het verzamelen van bewijs, aldus burgemeester Christoph
D'Haese, die als N-VA parlementslid in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers mee werkte aan de wet die
het gebruik van bodycams door agenten regelt. "Het
filmen met een bodycam is in feite een vorm van versterkte waarneming", aldus burgemeester D'Haese.
“Zoals elk technisch hulpmiddel heeft ook dit middel
zijn beperkingen, maar de voordelen liggen voor de
hand: een positieve invloed op de bewijsvoering is er
alleszins, daarenboven gefilmd vanuit het standpunt
van de politieambtenaar." Het is een misverstand dat
een bodycam enkel bij incidenten gebruikt wordt:
voor het in kaart brengen van een plaats delict kan dit
instrument evenzeer nuttig zijn. D’Haese: “Bovendien
geeft het verzamelde beeldmateriaal, uiteraard mits
strikte naleving van de wetgeving inzake privacy, een
objectieve feiteninterpretatie en kan het dus ook dienstig zijn in geval van klachten tegen politiemensen."
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Jongste regisseur is Aalstenaar

Politie en bodycams

werft aan

Volg ons via

AALST
Op 6 maart is er de première van de eerste langspeelfilm “Vlaamse flikken” in Ciné
Palace. De film is het werk van collegestudent Gilles De Keyser. Hij startte met zijn
voorbereidingen toen hij amper 15 jaar was.
“Ik had een zwaar ski-ongeval en werd overgebracht naar het ASZ ziekenhuis en was
daar zo verrast door de werking en ook
door de vele zieke kinderen die er verzorgt
werden dat ik toen besloot iets te willen
doen voor het ziekenhuis. “We hebben er
heel lang op moeten wachten, maar met
trots kan ik nu onze nieuwe film ‘Vlaamse
Flikken’ voorstellen waarvan ik de opbrengst
aan de kinderafdeling van het ASZ Aalst
schenk.” De Keyser werkte ook uiterst professioneel. “We zijn geen beroepsacteurs
en ik wou er bewust kinderen in hebben die
een volwassen rol spelen, dat is de charme,
die mix van jong en meer ervaren acteurs.
Ik ben fier en dankbaar... Fier op het harde
werk van meer dan 117 mensen die zich
samen met mij de voorbije twee jaar hebben ingezet voor de productie van deze film
en dankbaar dat ze net als ik in dit project

geloofden”, zegt hij. “Dank aan de stad Aalst
voor de ondersteuningen ook Lokale Politie
Aalst en Hulpverleningszone Zuid-Oost voor
hun prestaties., alle beroepsacteurs die zonder twijfel deze film naar een hoger niveau
hebben getild, mijn castleden die het beste
van zichzelf hebben gegeven op vlak van
acteren, de crewleden en logistieke leden
die alle opnames mee in goede banen hebben geleid en niet te vergeten mijn familie en vrienden die mij gedurende dit traject hebben bijgestaan en ondersteund”,
zegt Gilles. De cast oogt indrukwekkend:
Camilia Blereau, Wim Danckaert, Lien Van
de Kelder, Mathias Sercu, Katelijne Verbeke,
Daan Hugaert en Anton Cogen zijn allemaal
te zien in Vlaamse Flikken. “En Gilles kunnen
we nu al vergelijken met Alfred Hitchcock,
ook hij erschijnt in zijn eigen films als een
cameo. Gilles vertolkte dus ook een rol. Ik
wil overigens Spielberg citeren : “Een film
droom je niet, een film maak je gewoon”,
aldus burgemeester Christoph D’Haese
(N-VA). De filmpremière vindt plaats op vrijdag 6 maart om 19 uur in Cinema Palace
in Aalst. Tickets en info: www.cine-aalst.be.
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Uw idee is onze realisatie
Preenakker 15 I 1785 Merchtem
T. 052/33 75 60
E-mail: info@poortcenter.be
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POITIERS

www.poortcenter.be

Wout Bru

VOOR GEZONDHEID, KRACHT, VITALITEIT, VREDE EN GELUK

“Ik koester afwisseling en onvoorspelbaarheid”

E DITORIA AL
We zitten in de laatste
rechte lijn richting Aalst
carnaval. Oilsjt Mjoezik
het zuster station van
Goeiedag radio volgt
de carnavals activiteiten dag en
nacht live vanop op de eerste rij.
U kan alles volgen via de verschillende media kanalen. Oilsjt Mjoezik
zal ook traditioneel de prins begeleiden in de stoet met muziekwagen en
duizenden gratis kermisbonnetjes.
Maar ook Goeiedag magazine zet 3
dagen lang de grote middelen in. In
ons volgend nummer brengen we
een extra bijlage met foto’s van alle
groepen de mooiste sfeerbeelden
van de origineelste losse groepen
en de volledige uitslag. We wensen
alle Oilsjteneirs avast een geweldige
carnaval toe.
Ives DE BONDT
verantwoordelijke uitgever

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

GDA bvba
Weversstraat 27/1, 1730 Asse
Tel. 02 452 35 36 - info@goeiedag.be
PUBLICITEIT

Conny SEGERS
0477 81 14 40
conny@goeiedag.be
GRAFISCH VORMGEVER

Daan VAN RILLAER
daan.goeiedag@telenet.be

De nog steeds bekende sterrenchef en
tv-kok Wout Bru (50) - hij jureerde onder
meer in de VTM-programma’s ‘Mijn restaurant’ en ‘Masterchef’ – beleefde een
dr ooms t a r t a ls a spir a nt- chef: opge leid in hotelschool ‘Ter Groene Poorte’ in
Brugge, wist hij in het Zuid-Franse plekje
Eygalières – of all places – met zijn restaurant ‘Chez Bru’ uiteindelijk twee Michelinsterren te halen. In hartje Provence ontving hij de ‘beau monde’ van Frankrijk:
Caroline van Monaco, Formule 1-piloot
Alain Prost, actrice Isabelle Adjani, president Sarkozy… Hij stond er op het toppunt
van zijn roem. De Russische zinkmagnaat
en miljardair Mikhail Prokhorov liet hem
met een privé-jet naar Moskou overvliegen, om te koken voor de toenmalige premier Dmitri Medvedev en meester-schaker Garry Kasparov. Maar in 2015 gebeurt
het ondenkbare: hij raakt zijn laatste ster
kwijt. Twee jaar later runt hij, onder het toeziend oog van investeerder Marc Coucke,
twee restaurants in Durbuy: Le Sanglier
des Ardennes en La Bru'sserie. “Ik voel me
gelukkig en dat merk je aan m’n gerechten”, zegt Wout Bru.
Als chefkok beleef je een
droomcarrière. Maar dan raak je in 2011 je
eerste en in 2015 je tweede ster kwijt.
Wat is er gebeurd?
(protesterend) Hola, ik ben die sterren niet kwijt
geraakt. Ik ben bewust gestopt om economische redenen. Het ging gewoon niet langer, ik
vocht tegen een onmogelijk scenario. Er was
de beurscrash van 2008, de rijkentaks van president Hollande… Mijn klanten voelden dat. Je
kan geen 45 man personeel laten draaien op
een half seizoen, als de rijke klanten geleidelijk
afhaken. Ik heb gewoon pech gehad.
Stoppen moet een
zware beslissing geweest zijn…
Ja, ik heb mijn fierheid aan de kant
moeten zetten en van mijn hart een
steen moeten maken. Maar anders
dreigde ik alles, wat ik jarenlang
had opgebouwd, in no time te verliezen.

NON-STOP HITS

luister via goeiedagradio.be

36.935 exemplaren

GRATIS bedeling
Problemen met de bedeling?
Contacteer uw postbode.
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Je carrière is op z’n minst
gezegd turbulent.
Is dat een goede basis
voor een sterrenchef?
Ik vind dat fantastisch
aan het leven: afwisseling en onvoorspelbaarheid. Maar
ik kan me op dat
gebied volledig in
de keuken uitleven. Ik vind dat
ik me in m’n job
he e l consta nt
gedraag en hou
m’n kookbrigade
kort en kordaat.

Vandaag run je twee restaurants in het
Durbuy van Marc Coucke.
Krijg je dan niet eerder de betere toeristen
dan de echte gastronomen over de vloer?
Toch niet. Liefst 70 procent van mijn klanten
uit Eygalières komen me in Durbuy opzoeken.
Ik heb een erg trouw cliënteel en dat vind ik
ongelooflijk flatterend. Bovendien zit er enorm
veel beweging in Marc Coucke’s projecten. Dat
evolueert hier aan 300 per uur.
De menukaart van Le Sanglier des
Ardennes is niet voor iedereen
weggelegd…
Naar Vlaamse normen ben ik helemaal niet
duur. De Franse topchef Alain Ducasse zei
altijd: ‘Je kan niets lekkers maken met een
slecht ingrediënt.’ Nochtans is dat wat er nu
gebeurt in de moderne keuken: smaken worden geforceerd met extracten en oliën van bijvoorbeeld lavendel en rozenbottel. Alles wordt
gepimpt, geforceerd en gecultiveerd. Als je
kwaliteit en goede producten gebruikt, ben je
volgens mij nooit te duur. Bij de start in 2017
speelde de prijs wel even een rol, maar nu niet
meer. Je cliënteel bouwt zich namelijk vanzelf
op. Kijk: een werknemer kost 38 € per uur. Als
een klant drie uur aan tafel zit, kun je moeilijk
een schotel van 25 euro serveren.
Je zegt herhaaldelijk, dat je met
Le Sanglier des Ardennes opnieuw
naar een Michelin-ster mikt.
Wanneer wil je die halen?
Ik heb me nooit - bewust – met sterren bezig
gehouden, al doe je dat als kok onbewust
natuurlijk wel. Maar we zijn nog maar een tiental maanden bezig. Wat de menu’s betreft,
denk ik wel dat ik een Michelin-ster waard
ben. Wat betreft comfort, sfeer en bediening
is het nog wat te vroeg. Het nieuwe hotel komt
eraan, we verhuizen regelmatig… Bovendien
wordt Le Sanglier binnenkor t opnieuw
‘gepimpt’. Nog gezelliger, nog comfortabeler.
Maar einde dit jaar valt alles in zijn plooi
en dan zien we wel. Een ster zou vooral
leuk zijn voor Durbuy, voor m’n team
en voor m’n klanten.

YOGA

VOLG DE LESSEN VAN:

DE BESTE YOGASCHOOL VAN VLAANDEREN

UITEENZETTING VOOR BEGINNERS

WOENSDAG 04 MA ART OM 20.00U
daarna inschrijving door betaling van het lidmaatschap: 70 euro (van de maand van inschrijving tot dezelfde maand het jaar nadien)
Daarvoor kun je elke werkdag naar de Yogales, ook tijdens de vakantie, en ontvang je het maandblad.

Volksverheffingstraat 95, 9300 Aalst I Tel. 0498/10.90.32 I jozef.kiekens@telenet.be

WWW.YOGA-VEDANTA-A ALST.BE

Carnavalsradio
Oilsjt Mjoezik
is klaar
voor het feest
AALST
Reeds sedert november draait Oilsjt
Mjoezik op volle toeren met dag in dag
uit carnavalsprogramma’s en aandacht
voor het grote volksfeest. Het eigen
feest “ De Nacht van Oilsjt Mjoezik” en
de Top 200 was afgelopen zaterdag.
De radioprogramma’s lopen nog tot
carnaval, in het weekend en
’s avonds vanuit de Pieter
van Aelst galerij. Buiten
die uren brengen de
dj’s carnavalsmuziek
vanuit de studio aan
het Keizersplein.

Rookvrij sporten

AALST
Het Sport Ag start met een
sensibiliseringscampagne voor
rookvrije sportsites. De start is
nu gegeven. Het project krijgt

de steun van de Stad Aalst, de
vele sportclubs en Discus Aalst,
Stichting tegen kanker Tabakstop, Levensloop
Aalst OLV Ziekenhuis Aalst

Asse Ninove en Logo Dender
vzw. Zij gaan dus de strijd aan
om stap voor stap de sportsites zoveel mogelijk rookvrij te
maken.

Wat is het grootste compliment
dat je hier gekregen hebt?
Het grootste compliment? Dat het
project Coucke wérkt, dat de mayonaise pakt. In het begin had ik
ook wat twijfels, maar nu
ben ik blij dat ik de stap
gezet heb. Ik heb keihard
gewerkt en ben verantwoordelijk voor in totaal
zo’n 50 man personeel.
Dat geeft een enorme
‘kick’ maar is ook een
grote verantwoordelijkheid. Maar ik voel me
hier goed in Durbuy.
En gelukkig.
(Georges Gielen)
3

Medisch
centrum
is open
EREMBODEGEM
Zaterdag 15 februari 2020 zal het
Medisch Centrum Hogeweg te
Erembodegem de deuren of ficieel
openen. Begin 2019 kreeg de praktijk van Dr. Kris De Pauw een naamsverandering. Het Medisch Centrum
Hogeweg heeft vanaf dan zijn deuren geopend op het gekende adres.
Het is de bedoeling dat alle patiënten (zowel van Dr. Kris De Pauw als
van andere ar tsen en paramedici)
rechtstreeks of via doorverwijzing hier
terecht kunnen voor uiteenlopende
behandelingen. Er wordt dus werk
gemaakt van een multidisciplinair centrum waar patiënten terecht kunnen
voor bijvoorbeeld kinesitherapie, dietiek, relaxatietherapie,psychologische
begeleiding,… Het Medisch Centrum
Hogeweg is gelegen op de Hogeweg
11A te 9320 Erembodegem en zal voor
genodigden zijn deuren openen om 19
uur. Patiënten en geïnteresseerden zijn
al om 14 uur welkom.

Geboorte
aangifte
in ziekenhuis
AALST
O naf hankelijk ra adslid Silke Van
Vaerenbergh interpelleerde schepen
Mia De Brouwer over de mogelijkheid
om de geboorteaangifte in de kraamkliniek te doen. Schepen De Brouwer
antwoordde hierop dat dit louter wettelijk gezien perfect mogelijk is, als aan
een aantal randvoorwaarden wordt
voldaan. Praktisch gezien en rekening houdende dat Aalst over twee
kraaminrichtingen beschikt, is dit op
dit ogenblik niet mogelijk. “Aangezien
werken-op-afspraak op de planning staat, zou dit na de implementatie ervan een optie zijn aangezien
op dat moment de ‘klantenstroom’
zo goed als volledig onder controle
is, ” aldus De Brouwer. Onze balieuren zijn vrij ruim. We hebben geen
m e e rd e re vo o r- e n n a m i d d ag e n
waarop wij gesloten zijn en waarop
dus eventueel op verplaatsing zouden
kunnen gaan”. Indien er personeel en
tijd kan worden vrijgemaakt door te
werken op afspraak moet uiteraard
ook nagegaan worden of de kraamklinieken willen mee instappen in dit
verhaal. Zij moeten namelijk akkoord
gaan dat er bij hen ruimte en tijd wordt
vrijgemaakt om een medewerker van
de stad toe te laten de aangiftes op
te nemen.
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Natuurpunt houdt Aalst groen
AALST
De nieuwjaarsreceptie van
Natuurpunt lokte meer dan
100 leden en sympathisanten.
Ze keken terug op een uiterst
succesvol 2019 met tientallen
activiteiten en als uitschieters:
de opening van de wandelroutes in Kluizenbos en BenedenDender. Ze waren ook getuige van de toekenning van

vroege voorjaar de paddenoverzetactie en in mei openden
we een wandelnetwerk in het
Natuurlandschap BenedenDender. Natuurpunt vond daarbij zeer gewaardeerde partners
in twee scholen aan weerszijden van de Dender. De jury van
de Groene Ajoin-Natuurpunt
Aalst heeft daarom besloten de
prijs dit jaar op te delen voor de

DE GROENEN AJOIN 2019.
Deze prijs wordt jaarlijks door
Natuurpunt Aalst uitgereikt aan
een persoon of een organisatie
die zich bijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt op het vlak van
natuurbescherming of natuureducatie in Aalst. “Vorig jaar
zijn we als Natuurpunt zeer
actief geweest in de BenedenDender. We hadden in het

Freinetschool van Gijzegem en
de Vrije school van Herdersem.
De Freinetschool van Gijzegem,
"De Speelplaneet", hielp bij
de paddenoverzetactie in de
Scheutlagestraat in Gijzegem,
waardoor vele amfibieën veilig de overkant van de straat
konden bereiken. In de ochtend trekken de kinderen hun
fluohesjes en laarzen aan om

gewapend met een emmertje
de paddenoverzet te bezoeken. Sommige kinderen zoals
de 7-jarige Casper komen met
mama of papa zelfs ’s avonds
padden overzetten. De school
onderhoudt een kinderboerderij en kweekt groenten in een
eigen moestuin”, aldus Rik De
Baere. Toen Natuurpunt in het
voorjaar 2019 een startplaats
zocht voor onze wandelhappening in het Natuurlandschap
Beneden-Dender zet te de
gastvrije directie van de Vrije
school van Herdersem de
poorten van de school wijd
open. De school heeft ook
een echte groene ravotterstuin
voor de leerlingen ingericht en
ook de oude pastorijtuin van
Herdersem is ingeschakeld in
hun natuurproject. Het engagement van de scholen om met
de kinderen mee te werken aan
diverse natuurprojecten is voor
Natuurpunt letterlijk en figuurlijk een “schoolvoorbeeld”. Het
stimuleert de leerlingen in hun
interesse voor de natuur die
ze vlakbij actief kunnen beleven. Elke school ontvangt een
getuigschrift en een waardebon van 50 € voor aankoop
van natuur-educatieve materialen uit de webwinkel van
Natuurpunt Mechelen.

Yoga als dagelijkse routine
AALST
Toen Jozef Kiekens in 1959
als yogi begon, was yoga in
Vlaanderen braakliggend terrein. “Ik heb mijn basisyoga
uit boeken geleerd. Ik bestelde werken van swami’s uit
India en las de boeken van
de Nederlandse arts Rama
Polderman”. In 1963 richtte
hij een yogaschool in Aalst op.
Die eerste les verschenen er
al meteen een dertigtal geïnteresseerden. “We hadden
de tijdgeest mee. Het was
de periode van de hippies
en Woodstock.” Jozef legde
zich pas volledig toe op yoga
toen hij met pensioen ging. Hij
reisde vijftien keer naar India
om zich verder te bekwamen
en haalt al sinds 1966 geregeld vermaarde yogaleraars
uit India naar Vlaanderen. Hij
stoor t zich aan de nadruk
die ligt op de lichamelijke
kant van yoga. “Die doelgerichte prestatieyoga vind ik
heel kwalijk. Je moet je grenzen helemaal niet verleggen
in een yogales; die verleggen

zichzelf wel. Naarmate je vordert, zul je merken dat het je
helemaal geen moeite kost
om bepaalde houdingen aan
te nemen. Mensen luisteren
te weinig naar hun lichaam en
blesseren zich zo. Verwacht
geen vruchten van je werk,
zeg ik altijd tegen mijn leerlingen. Als de tijd rijp is, zul-

len die er komen. Yoga is een
levenswijze en een filosofie”.
Op zijn 84ste blijft voor Jozef
yoga deel uitmaken van zijn
dagelijkse routine. “Elke ochtend om vijf uur begin ik met
een uur en een kwartier meditatie. Dan doe ik een twintig-

tal minuten ademhalingsoefeningen, gevolgd door verschillende yogahoudingen en
ontspanning. Dan zet ik mijn
computer aan en begin ik te
werken voor de yogaschool. In
het weekend geef ik ook filosofieles in de opleiding voor
yogaleraars.” Hij heeft nog elke
dag deugd van yoga, ook al
zijn er houdingen die hij door
zijn hoge leeftijd niet meer
doet. “Ik doe bijvoorbeeld de
kopstand niet meer, omdat
mijn lichaam aangaf dat het
lastig werd. Maar ik kan nog
altijd makkelijk twintig minuten
in de lotushouding blijven zitten”, vertelt hij. “Yoga houdt je
jong. Ik zie een duidelijk verschil in fitheid en lenigheid met
mijn leeftijdsgenoten. Op zich
heb ik ook geen probleem met
ouder worden. Yoga is immers
aanvaarden waar de grenzen
van je lichaam liggen, ook al
begint het tegen te stribbelen.”
jozef.kiekens@telenet.be
www.yoga-vedanta-aalst.be
0498 109032
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Gerbera prijs

Pajotse ajuinen
Lindemans op titelkoers

Volg ons via

REGIO
Volleybalclub Lindemans Aalst
het vroegere Asse-Lennik sluit de
reguliere competitie in het volleybal
af op nummer 1 na een zege op
bezoek bij Achel. Roeselare won
woensdag al en is 2e. Maaseik
moest nog voluit gaan in Leuven.
Het liet twee sets liggen (2-3). Door
dat punt wipt Haasrode Leuven
nog van plaats 5 naar plaats 4.
Nu de reguliere competitie afgelo-

pen is, begint de kwalificatie voor
de Final 4. De nummer 1 speelt
tegen de nummer 8, de nummer
2 tegen de nummer 7, enzovoort.
Wie het eerst 2 matchen wint,
stoot door naar de Final 4. De verliezers komen in een andere minicompetitie terecht. De Aalsterse
pajotten zijn aan een topseizoen bezig en spelen dit weekend de finale van de Beker van
België.

Winterfoor opent morgen
AALST
De winterfoor start morgen vrijdag en loopt nog tot en met zondag 1 maart. Van eendjes vissen
voor de kleinsten tot de meest
gevaarlijke attracties voor de
echte durvers en alles ertussen-

in… Er is voor elk wat wils op de
Winterfoor van Aalst. Dit zijn de
foorpleinen, goed voor in totaal
meer dan 110 attracties en eetkramen: Keizershallen, Hopmarkt,
Esplanadeplein, Grote Mark t,
Werfplein en Houtmarkt.

Een bos in ruil
voor een laptop

CARNAVALSMATCH!

vrijdag 21 februari om 20u30

Eendracht Aalst
–
Spouwen Mopertingen

GIJZEGEM
Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Dendergalm,
Gijzegem heeft de Aalsterse
afdeling van Vrouw &
Maatschappij de jaarlijkse
Gerbera-prijs uitgereikt, in
het bijzijn van Europeesparlementslid Cindy Fransen,
Gedeputeerde Leentje
Grillaer t en schepen Ilse
Uyttersprot. Een “Gerberabloem” fleurt al heel wat jaren
de campagnes van V&M op.
Niet toevallig: de Gerbera
staat in bloementaal symbool voor openhar tigheid
en voor het geluk van kinderen. Met het uitreiken van
deze “Gerbera-prijs” wil V&M
een positieve boodschap de
wereld insturen, door een pro-

ject, persoon of vereniging
in de kijker te stellen die zich
verdienstelijk heeft gemaakt.
Belangrijk voor V&M is dat
men hierbij méér aandacht
geeft en zich inzet voor de
sociaal minder bedeelden, dat
men blijft ijveren tegen sociale onrechtvaardigheid in onze
maatschappij, en er zodoende
naar streeft dat iedereen een
gelijkwaardige en menswaardig behandeling krijgt.” Dit jaar
werd de prijs uitgereikt aan de
familie Dockers-Van Landuyt
e n di t vo o r n a m e lijk vo o r
hun project “The Seahorse
Dockers School”. Met dit project zet de ganse familie zich
al jaren volledig belangeloos
in voor de Keniaanse kinderen die er in armoede leven

en weinig of geen onderwijs
kunnen genieten. Momenteel
bouwen zij in Kenia in de
stad Kilifi aan een echt stenen schoolgebouw, dat plaats
zal geven aan 200 leerlingen
en 10 leerkrachten. Om dit
alles te bekostigen krijgt de
familie steun van sponsors,
scholen, jeugdbewegingen,
… die snoepzakjes, soep
en bloemen verkochten, die
kerstmarkten, scholencross
organiseerden, enzovoort… .
Uiteraard is alle steun welkom
want de familie bekostigt alles
zelf. Het motto van de familie Dockers is: “ Wij geven liever dan we krijgen!” De mensen daar zijn zo dankbaar en
lachen altijd, hoe moeilijk ze
ook hebben.

CLUBRESTAURANT
Wedstrijddiner verzorgd door In-Style Catering
Tartaar van Sint Jacobsschelp, erwtjes en limoen
•
Stoofpotje van parelhoen
•
Duo van chocolademousse
•
Koffie / Thee
Volw.: € 50 / Kind.: € 25
Reserveren kan tot woensdagmiddag 19 februari
via de website, restaurant@eendracht-aalst.be
of 0478 250 413. (tot zolang er plaatsen zijn!)

NIEUWERKERKEN
Tot en met 28 februari organiseer t de Odisee-hogeschool
op haar campussen in Brussel,
Aalst, Gent en Sint-Niklaas een
grootschalige inzamelactie van
oud ICT-materiaal. Alle studenten
en personeelsleden kunnen hun
6

oude of kapotte laptops, gsm’s,
sc h e r m e n e n ex te r n e h a rd e
schijven binnenbrengen op een
van de campussen. De bedoeling van de actie is om met de
opbre ngst va n dit mate r ia a l
nieuwe bomen aan te planten in
Dilbeek.
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RAMEN – DEUREN
GARAGEPOORTEN – ROLLUIKEN

Groene Pluim

Bleregemstraat 130
1790 Affligem
Tel: 053 / 66 . 71 . 94
info@alupvcantoine.be
www.alupvcantoine.be

ARIJS

RAMEN – DEUREN – GARAGEPOORTEN - ROLLUIKEN

AALST
Groen reikte voor de 15e maal de
Groene pluim uit. “Met dit initiatief
willen we organisaties en individuen die zich inzetten voor een
leefbaarder, duurzamer en socialer Aalst in de bloemetjes zetten”
aldus Groen voorzitter Andreas
Verleysen. “We feliciteren Ohne

die na een zeer spannende stemming als winnaar uit de bus kwam.
Verpakkingsvrije winkel Ohne
opende eind vorig jaar de deuren
in de Stationsstraat. We zetten in
op 3 pijlers, duurzaamheid, lokale producten en het biologische
aldus Marianne Maes die de prijs
in ontvangst mocht nemen”.

Koisploeg

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

BEGRAFENISSEN
AA L S T

OPENDEURDAGEN

Wij nodigen u vriendelijk uit op de OPENDEURDAGEN
NIEUW ROUWCENTRUM ARIJS BEGRAFENISSEN
AALST
De mannen van de schoonmaakploeg die de stad onderhouden en
met carnaval extra uren kloppen
zijn nu al enkele jaren in de stoet,

als laatste wagen en onder de
naam : de koisploeg. Ze hebben
nu ook hun eigen carnavalsliedje,
het verhaal van Dozjeken. Bij een
carnavalsplaat hoort ook een logo.

Aalsterse firma boven

Zaterdag 29 februari 2020 van 14 uur tot 17 uur
Zondag 1 maart 2020 van 11 uur tot 17 uur
Parking, Roklijf (Sint-Annakerk)
053 21 29 44

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/LEUVEN
De spanning was te snijden in de
Brabanthal te Leuven waar eind
vorige maand de uitreiking van
de Product Media Advisor of the
Year plaatsvond. "We zijn dan
ook superfier dat we opnieuw
tot winnaar werden uitgeroepen.

Pasco Business & PromoGifts is
voor de 2e keer in 3 jaar verkozen tot beste bedrijf van België
in relatiegeschenken en promotional items. Het was een gelukzalig moment." aldus Ronny De
Smedt van Pasco Business &
PromoGifts.

GENTSESTEENWEG 153 - AALST

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

C vergunning 3267

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

Als je dringend hulp nodig hebt van
de brandweer, een ziekenwagen of de
politie, bel je 112. Sedert 11 februari krijg je dan eerst een keuzemenu
te hore n: “ Vo or zie ke nwag e n of
brandweer, druk 1. Voor politie, druk
2.” Lukt het je niet om een keuze te
maken of heb je de verkeerde keuze
gemaakt, dan word je automatisch
doorgeschakeld naar een operator van de noodcentrale die je verder helpt. Heb je een smartphone?
Installeer de app 112 BE.

RUIM - & ONTSTOPPINGSDIENST

DE
VLEMINCK JAN
Philippe - Danny

B
V
B
A

moest hij echter ondanks een
sterke campagne de duimen leggen voor Prins Yvan. Kinoo is vijftig jaar en zelfstandig kapper in
de Koolstraat. Hij is lid van carnavalsvereniging De Popollekes.
Hij was Prins Carnaval in 1994
en 2014.

Moeders verwenweekend : 9 mei : 2 dagen volpension : 205 €
incl. een glaasje bubbels, een aperitief, een viergangendiner
en een kleine attentie voor alle moeders
Lot, Périgord & Dordogne : 12 juli : 7 dagen volpension : 786 €
alle uitstappen, welkomstdrink en wijn aan tafel inbegrepen
Côte d’Azur : 30 augustus : 8 dagen volpension : 850 €
incl. alle uitstappen, welkomstaperitief, wijn aan tafel en avondanimatie
Ostfriesland • Frankenland • Lente in Mainland • Denemarken
Balade Champenoise (wandeling met champagne à volonté)
Riviercruise op de Rhône (Provence & Camargue)
Hongarije • Rivierduet Donau & Inn • Vierlandenreis
Wandelvakantie Luxemburg/Eifel • Parijs & Versailles • Berlijn
Tirol Nassereith • Rijn in Vlammen • Amsterdam
Feestcruise Parijs : Disco • Weekends • Dagreizen

VRAAG GRATIS ONZE REISFOLDER 2020 AAN !

namelijk vanaf dit jaar verplicht
alleen maar re herbruikbare
bekers te gebruiken wanneer

AALST
Enkele weken voor carnaval verzorgen de Gilles een vooroptocht waar ze vooral van café tot
café trekken, maar toch ook hun

medewerkers zo wat
nen voor de grote
op zondag carnaval.
was er ook, hij kwam
tegen.

jobs

ze een event organiseren, verenigingen hebben nog even de
tijd.

Klokvast in de brievenbus
met de postbode

MOMENTEEL ZOEKEN

Bij Adrem staat er geen
leeftijd op talent.

Doorzettingsvermogen
en
enthousiasme zijn belangri
jker!

Brusselsesteenweg 280 • 9402 MEERBEKE
054/32 18 75 • 0479/84 02 83
info@devleminckjan.be
www.devleminckjan.be
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pen. Het leverde 12 aanbevelingen op. “Onze Aalsterse jeugd
is hier duidelijk ook mee bezig
en begaan, ik ben trots dat ze
onze eer verdedigden en vooral
dat ze ook daadwerkelijk met
tips komen. ”, aldus schepen
Katrien Beulens.
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shops creatieve oplossingen
die bijdragen aan een betere
wereld. De klimaatambassadeurs Tine en Tess zijn dus al
op jonge leeftijd betrokken bij
de toekomst van de planeet.
Zij schreven hun verrassende
kijk op volwassen onderwer-

•

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, ...

als

• Ledigen & reinigen van septische putten,
regenwaterputten en steenputten
• Ontstoppen van leidingen onder
hoge druk of met veer
• Camera-onderzoek, op vraag van de klant
met opname op USB stick
• Opsporen putten, leidingen
en breuken met sonar
• Ledigen en reinigen van vetputten,
olie- & benzineafscheiders, carwashslib,
alle met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen,
vijvers en fonteinen
• Geurdetectie

AALST
Tine Van de Velde (12) en Tess
Mistiaen (12) hebben een klimaatbundel overhandigd aan
s c h e p e n K a tr i e n B e u l e n s
(Onafhankelijk) en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).
Beide Aalsterse meisjes namen
deel aan de zesde editie van
de Kids Climate Conference.
“Dat de jeugd hier nu al mee
bezig is, weten we ondertussen al, het is ook wel goed dat
zij de aandacht hierop levendig houden, het gaat over hun
toekomst”, aldus burgemeester
Christoph D’Haese. Op de kinderklimaattop dachten ruim 150
geselecteerde Nederlandse
en Belgische k inderen na
over belangrijke duurzaamheidsvraagstukken. De jongeren bedachten tijdens work-
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Interesse?

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.

Damme

hays.be/banking
hays.be/insurance

GARAGE DE GEYNDT-NINOVE
concessie CITROËN
Brakelsesteenweg 220 - 9406 Ninove

vraagt voor ONMIDDELLIJKE indiensttreding

AUTOMEKANIEKERS
AUTOTECHNIEKERS

dt.be
Tel: 054/33.19.03 - info@garagedegeyn

Conny Segers

BOBBEJAANLAND
TRAIL
p7

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

Stuur je cv naar l.goris@
adrem.be
en wij contacteren je voor
een gesprek.
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1 &BINNENIN!
2 december
70 jaar
Mensenrechtenverdrag
Tijdelijke
Meer info:expo Holocaust
en Strips
www.kazernedossin.eu

BIJ

EEN BLIK OP
LAND OF LEGENDS
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Jongeren en klimaat

laten oefewandeling
Prins Yvan
zelf een BV

Een leuke JOB
vlakbij huis?

t

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

AALST
De prinsenverkiezing was voor
duizenden carnavalisten een
plezante avond en nacht maar
de Aalstenaars hebben geen
kaas gegeten van recycleren.
Zo werden duizenden bekers
op de grond gegooid, gevaarlijk want die zorgden voor valpartijen. De ophaal karretjes
bestuurd door een jeugdverenigingen werden dan weer ‘als
grap’ uitgekieperd. Benieuwd
hoe de stad deze problematiek
gaat oplossen voor de prijsuitreiking. Mogelijks wordt er dan
gewerkt met een waarborg. De
overheid en stadsbesturen zijn

AALST
Werner Kinoo zal opnieuw voor
CD&V zetelen in het Feestcomité.
Kinoo was eerder al actief voor
CD&V in de adviesraad, maar
nam vorig jaar ontslag om deel
te kunnen nemen aan de prinsenverkiezing. Twee weken terug

Vooroptocht Aalsterse Gilles

Reizen 2020 :

Alarmnummer 112 Ophalen herbruikbare bekers
een ramp
AALST

Werner Kinoo voor
CD&V in feestcomité

eltijds

r vol of de

rkoopste

Zoekt Ve

e

rslager.b

www.keu

0477/81.14.40
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Vleeshalle D.P.O.

SLAGERIJ I TRAITEUR I BBQ I FEESTSCHOTELS

Wij leveren ten huize vanaf 60€ eender waar

Maand colli

super colli 15kg

Kwaliteitsvlees aan super prijzen

1 kg steak

3 kg steak

5 kg steak aan 9.95€/kg

1 kg koteletten

3 kg koteletten

5 kg dunne lende aan 11.95€/kg

1 kg roti

3 braadworsten

5 kg stoofvlees aan 6.00€/kg

1 kg stoofvlees

3 kg stoofvlees

5 kg koteletten aan 7.00€/kg

1 kg chipolata

3 kg gehakt

5 kg gehakt aan 5.00€/kg

1 kg hamburgers
1 kg kippenbillen

Depril Davy

1 kg sneetjes

Fosselstraat 19
1790 Affligem
T. 053/66 69 72
vleeshalledpo@telenet.be

1 kg vleesibben
1 kg gehakt
= 58€

5 kg varkenshaasje aan 11.50€/kg

= 85€

TRAITEUR
DIENST

Het ganse jaar doen wij bbq of koude – warme buffetten
voor eetfestijnen, communies – lentefeest, ...
Bij u of in zaal. Vraag gerust om info. davy.depril@telenet.be

www.vleeshalledpo.be

Carnaval
boven

Prins Yvan is prins 2020
AALST
De strijd der titanen is gewonnen door Yvan De Boitselier.
Yvan schrijf t geschiedenis,
want na zijn grootvader en zijn
vader is hij de derde telg die
de prinsentitel wint en dat is
nog nooit gebeurd. De titanenstrijd eindigde vooral heel
aangenaam met “verliezer”
Werner Kinoo die sportief reageerde. Werner mocht als eerste optreden. Zijn thema was
de bouw van een nieuw carnavalsmuseum. Op de tonen
van ‘Hou me vast’ van Rob
De Nijs zette hij de Flora voor
de eerste keer in vuur en vlam
met ‘Oilsjt der hangt hier iet in

weirk van langen ausem” van
de “Prinsjeskes van nolje en
draud”. Met een sketch en een
lied nam hij ook de lokale poli-

Voor meer bbq op

in de drie categoriën. Hij won
bij de proef, de juryquotering
en de sms-voting. Yvan was
al eens kandidaat in 1991 en

AALST
Akv Oeverboeft stuntte vorig jaar door
Peter Van De Veire naar Aalst te brengen. Peter nam niet alleen plaats op
de praalwagen van Oeverboeft, maar
bracht met de groep ook een Oilsjterse
versie uit van de hit ‘Dans DJ Dans’.
Deze versie wordt nu op cd uitgebracht
samen met ‘Weir verkoeipen locht’,
een lied waarbij Oeverboeft de spot
dreef met de verkiezingsbeloften van
de lokale politici. Uniek is dat ook het
stoetlied voor dit jaar ‘De Flora doet de
boeken toe’ reeds op de cd te vinden
is! De cd kost 6 euro en kan bekomen
worden bij de leden of worden afgehaald in hal 3 na reservatie via info@
oeverboeft.be.

Veegplan :
straat
vrij houden

12

de locht’. De besparingen en
de politieke spanningen in het
stadsbestuur waren onversneden Oilsjterse satire en afsluiter
“Da kan in Oisljt alliejn” zette de

tiek op ludieke wijze op de korrel. Met het nu al het populaire
‘As de stoet passeirt’ sloot hij
zijn optreden af. Zowel jury als
publiek brachten vervolgens

2000, maar het jaar 2020 blijkt
voor hem hét juiste jaartal. Dat
hij nu weken na elkaar overal
moet een acte de présence
geven ontlokte de uitspraak :

kroon op het werk. Yvan bracht
een muzikale ode aan de kostuummakers van de stad. “E

hun stem uit. Het was half één
toen de uitslag werd bekendgemaakt. Yvan was de sterkste

al die afspraken? Wow, zo tof
dat ik dat allemaal mag doen”,
klonk het spontaan.

AALST
Om de straten en pleinen net te houden
werkt Stad Aalst met een veegplan. In
dit veegplan wordt ruim op voorhand
vastgelegd wanneer een straat onderhouden zal worden. Op die manier
kunnen de verschillende stadsdiensten
zich op elkaar afstemmen en kunnen
ze op één dag de straat een volledige
onderhoudsbeurt geven. De medewerkers van de verschillende stadsdiensten (Stadsreiniging, Groenonderhoud,
Wegen en signalisatie) vegen straten
en goten, verwijderen onkruid op een
ecologische manier, reinigen de kolken, onderhouden bomen en struiken
en vullen zelfs putten in het wegdek
op. Door deze grondige schoonmaak
verkleint de kans op verstoppingen in
de rioleringen en op onkruidgroei. Op
de dag van het onderhoud geldt een
parkeerverbod. Een volledig overzicht
van het veegplan vind je op de website
van de stad.
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V ETBAL
H E T

Het decor voor één jaar

R E G I O N A L E

OVERZICHT

HET SPORTNIEUWS UIT UW STREEK

ID-kaart met
vingerafdrukken

Senioren voelen zich helemaal thuis
in Residentie Prinsenhof

AALST
Na Lokeren en Leuven was Aalst de
derde Nederlandstalige pilootgemeente
waar ook aan de inwoners het nieuwe
type Id-kaart wordt uitgereikt. Zegt
bevoegde schepen Mia De Brouwer:
“Bijna dagelijks krijg ik de vraag of
iedereen zijn oude kaart nu moet gaan
inruilen voor een nieuwe. Het antwoord
is ‘neen’. De oude kaart blijft geldig tot
de vervaldag die erop vermeld staat.
Wie echter een nieuwe wil, kan die
-uiteraard tegen betaling krijgen.

AALST
Op een boogscheut van de
Aalsterse Grote Mark t en
op wandelafstand van talloze winkels, restaurants en
gezellige cafeetjes bevindt
zich sinds 2017 Residentie
Prinsenhof, een realisatie van
Senior Homes. Deze gloednieuwe residentie herbergt 39
moderne erkende assistentiewoningen, luxueus afgewerkt
en voorzien van alle comfort.
Bovendien zijn deze appartementen zeer energiezuinig. In
Residentie Prinsenhof genieten 65-plussers volop van
het leven! Zij wonen er volledig zelfstandig, maar kunnen rekenen op een waaier
aan diensten, naargelang hun
eigen noden. Uiterst vriendelijke en behulpzame woonassistenten staan 6 dagen op 7
ter beschikking van de bewoners om hen te helpen bij allerlei praktische vragen of probleempjes. Elke bewoner kan
bovendien dag en nacht rekenen op een noodoproepsysteem dat meteen in werking
treedt wanneer hij een ongelukkige val maakt of zich plots
onwel voelt. Alleenstaanden
hoeven zich hier nooit eenzaam te voelen. Met de regelmaat van de klok worden er
tal van activiteiten op touw
gezet. Zo zullen de bewoners
in februari kunnen deelnemen
aan een pannenkoekenslag en
een romantisch valentijnsontbijt. Op dikketruiendag wordt
een frisse neus gehaald tijdens een winterwandeling en
natuurlijk wordt er ook een

Nieuwe website
De Werf

AALST
Cultuurcentrum De Werf heeft de website vernieuwd. Beleving en gebruiksgemak staan centraal. Ze kozen voor meer
beeld, een design dat zich vlot aanpast
aan de grootte van je scherm, aanbevelingen op maat en een nog beter overzicht van al onze activiteiten. “De Werf
kleurt je dagen in 2020: we nemen een
beetje afscheid van ons roze en kiezen
voortaan voor een variatie aan kleuren.
De website kan je in verschillende kleuren tegenkomen, net zoals onze andere
toekomstige communicatie”, klinkt het
aan de Molenstraat.
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leuke activiteit georganiseerd
rond het Aalsters carnaval,
dat spreekt vanzelf! Je ziet,
er is voor elk wat wils, maar
niemand hoeft zich verplicht
te voelen om deel te nemen.
Vrijheid is immers een belangrijke troef in ons woonconcept:
iedereen gaat en staat waar

hij wil en doet waar hij zin in
heeft. In Residentie Prinsenhof
heerst er een warme, familiale
sfeer. De bewoners vormen
een hechte groep en helpen
elkaar wanneer nodig. Heeft
een van hen het een beetje
moeilijk met het domoticasysteem? Dan is er altijd wel een
behulpzame medebewoner
die het hem of haar even uitlegt. Heel wat bewoners voelden zich voorheen wat alleen
in hun huis of appartement en
zijn echt opengebloeid sinds
ze hun stekje gevonden hebben in Prinsenhof. Vrienden,
kinderen en kleinkinderen zijn
er altijd meer dan welkom. De
gezellige polyvalente ruimte is
de perfecte plek om even bij

te praten bij een heerlijk kopje
koffie en ’s middags kan er
ook een dagschotel besteld
worden. Wie niet zo goed
meer te been is, kan niet enkel
de maaltijden laten bezorgen,
maar kan ook gebruik maken
van de boodschappendienst.
Elke dag medicatie aan huis

laten leveren behoort ook tot
de mogelijkheden. Senior
Homes gaat er prat op zijn
bewoners in de watten te leggen en hen tegelijk hun vrijheid
en hun zelfstandigheid te laten
behouden. Een unieke formule
die onze senioren een mooie
en gelukkige herfst van hun
leven bezorgt.
Wenst u meer te weten
te komen over wonen in
Residentie Prinsenhof of
één van onze andere
residenties?
Bel 09 336 37 95 of mail
naar info@seniorhomes.be
Alle info vindt u ook
op onze website
www.seniorhomes.be

De
dames
van
E e n d ra c ht b l ijve n i n
eerste nationale aan
de leiding staan, maar
a f g e l o p e n w e e ke n d
verloren ze wel voor het
eerst. Thuis ging OHL
B met de drie punten
lopen. Eendracht heeft
nog zeven punten voorsprong.
Bij de mannen draait
het uitstekend bij
E e n d r a c ht Aa l s t. D e
geladen wedstrijd
werd zaterdag met
0 -2 gewonnen. Bij wit
zwart gaan de supporters zich nu verenigen,
ze willen zo meer sfeer
brengen. De overgebleven die - hard supporters slaan dus de handen in elkaar. “Het is de
bedoeling opnieuw een
overkoepelend orgaan
op te richten.” zeggen
de initiatiefnemers die
zich ‘Eendracht maakt
macht’ laten noemen.
Geen afvaardiging binnen de bestuurskamer
zoals dat enkele seizoenen geleden nog het
geval was maar eerder
een spreekbuis naar
de clubleiding toe. Het
bestuur van Eendracht
Aalst is alvast enthousiast en beloofde reeds
de verzuchtingen van
de supporters te willen

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

aanhoren en samen,
e e n d ra c ht i g m et d e
fans, te werken a an
een heropleving van de
club. In het klassement
staat Aalst derde. De
titelstrijd belooft daar
nog spannend te worden want Aalst moet
nog tegen de topploegen. Door de uitgestelde wedstrijden is het
klassement wel onvolledig
I n t w e e d e p r ov i n c i ale konden ook alleen
zaterdagwedstrijden
worden afgewerkt. TK
Meldert verloor met forfaitscore thuis van SintGillis. TK heeft als laatste al 6 punten achter.
Zondag is er de wedstrijd op Zaffelare.
In derde provinci ale werd de volledige
s p e el d a g a fg el a st.
Hofstade blijft er aan de
leiding met 42 punten,
Baardegem volgt op 1
punt en Doggen twee.
H et wo r d t o o k d a a r
een spannende strijd
vo o r p r o m o t i e n a a r
tweede. Onderaan zakt
quasi zeker Schroevers
Moorsel.
In vierde D staat
N i euwerkerken in d e
middenmoot.

AALST
De stad heeft in allerijl het decor
van de voorbije jaren moeten vervangen. Vorig jaar al waren er
enkele incidenten toen stukken
decor los kwamen te zitten en ook
de mechaniek het niet meer altijd
deed. Een decor zoals in het verleden zorgt ook voor teveel belasting op de gevel van het oude
stadhuis waardoor ook de pilaren
slijtage vertoonden. De stad heeft
nu het decor van Bram De Baere

gebruikt dat hij tekende voor de
verkiezingsshow van Yvan De
Boitselier. Zo is het extra actueel
dat de prins 2020 op de popverbranding zal kunnen zingen voor
zijn eigen decor en vanop het balkon want dat was de laatste jaren
ook onmogelijk gezien de grootte
van het vroegere decor. Wat de
stad volgend jaar gaat doen is nog
niet duidelijk, mogelijks wordt er
een ontwerpwedstrijd uitgeschreven.

Wandelen met Daens
AALST
Eind deze maand start de musical Daens van Studio 100. Je kan
je daar op voorbereiden door mee
te stappen met de wandeling 'in
de voetsporen van priester Daens'.
"We herbeleven het Aalst uit Daens'
tijd en lopen in zijn voetsporen
langs de vele plaatsen en gebouwen die herinneren aan zijn leven",
aldus Visit Aalst. "Priester Daens

ijverde voor politieke en sociale hervormingen en zette zich in voor de
belangen van arbeiders, boeren en
kleine middenstanders. Eind februari start de musical Daens en voor
iedereen die gaat kijken is deze
rondleiding de ideale inleiding in zijn
leven en werk." Inschrijven via info@
visit-aalst.be of tel. 053 72 38 80 is
noodzakelijk. Prijs per deelnemer
bedraagt 5 euro.

105 jarige

AALST
Ludovica De Bruyn uit Aalst heeft
haar 105e verjaardag gevierd.
Ze is de tweede oudste inwoner van Aalst. Alleen Virginia De
Bruyn (geen familie) is enkele
maanden ouder. Zij vierde vandaag haar 105e verjaardag en
kreeg een geschenk van de stad
en bloemen van het koningshuis.
Ludovica is gekend onder de
mensen als Marie-Louise.

Ze werd geboren in Aalst op 3
februari 1915. In 1934 studeerde zij af als leerkracht en vanaf
1937 tot haar pensioen in 1969
gaf ze les in de Sint-Annaschool.
Ze was aangesloten bij heel
wat verenigingen zoals VK AJ,
koor (Gregoriaans, Hartegalm),
OKRA, COV (christelijk onderwijs verbond), Markant, K VLV,
K AV. Ze is de tweede oudste
Aalstenaar.
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MIDDELGROTE
GROEPEN
13. Onzjier zèn Préférees:
Weir skiejen der mee oit
14. Steirk:
Mag et ewa miër zen?
15. De Droeve Apostelen:
Bloos het op
16. Zwisj:
Goon mè de windj!
17. De Steijnzoel’n:
Weet je wat ik zie als ik
gedronken heb ...
Allemaal beestjes!
18. Drasj:
Oilsjt... Stad der Titonen,
de stroid van Wooter en Vier
19. Bedesterd:
De voiand es op veerhand al
verloeren as ge mè ‘t Oilsjters
DNA zetj geboeren!

GROTE GROEPEN
20. ’t Es na of noeit:
Oeiren, zing en zwoigen
21. Eirg:
Achter 60 joor zingen in ‘t selste gerief, zetj Eirg ons kliëren
en meziek gerat in’t nief!
22. De Snotneizen:
Mè carnaval al joren passé,
pakken weir vedrom een
harmonie mee.
16

De Lodderoeigen

27. Gekloetj:
“#GekloetjGefilterd
28. Beplekt en Bespoeten:
Sossissenvliës!
29. De Tsjoepeneizen:
De flosj moet eraf!
30. ’t Es Ter Oever:
Van ier boeven est allemool
schoein om zing
31. Stièndoeid:
Anuna Matata
32. Geloeif Mè Goed:
Sterrem op zjië, da's straf mor
GMG koist eeren boeit nie af.
33. Dest – Goe Schief:
Oilsjt, ‘t doet een
belleke rinkelen!

45. A’Join:
70 joor Okapi
46. Zjust op Toid:
Oilsjt in zottenland alles
kan en alles mag
47. Gebosjt:
Vèr ons ni alliën lichtekes
in de C: weir pakken oeik
ons keiskes mee!
48. Gratietanders:
20 joor frituur Sjik
49. Schie’dj Oit:
Weir bevriez'n den toid,

Alle praktische info over het volledige programma vind je op
www.aalstcarnaval.be en op de officiële facebookpagina van Aalst Carnaval.

DINSDAG 25 FEBRUARI
Voil Jeanettenstoet (start op de Grote Markt)
Popverbranding (Grote Markt). Live te volgen op TV OOST
en via www.aalstcarnaval.be
15 uur:
21 uur:

14 uur:
14.30 uur:
21 uur:

13.30 uur:
14 uur:

MAANDAG 24 FEBRUARI
Maandagsstoet (met start op het Statieplein)
Jefkes Kindercarnaval, met kinderstoet, bollenworp en
ballonnenwedstrijd (verzamelen aan de Sint-Annazaal,
Roklijf 2)
Bezemdans van de Aalsterse Gilles (Grote Markt)
Ajuinworp (Grote Markt)
Prijsuitreiking (Florahallen, Albrechtlaan)

ZONDAG 23 FEBRUARI
Om 13 uur start de 92ste Zondagsstoet op het Statieplein,
met 71 officiële groepen en 188 losse groepen. Live te volgen op
TV OOST en via www.aalstcarnaval.be

61. Geschalotterd:
Kromkesfret
62. De Zwiejtollekes:
Broin va vel of ne kromme neis
op anne kop? Weir schieten
mè iederiën op!
63. De Zjieverleppen:
'LED' mor op!
64. Tisj:
Ze vis'n achter 't net
65. De Loizemaanen:
Weir zetten al joren de
blommekes boiten, Oilsjt
oindelèk vedrom voegelvroi.
66. De Zwiejtzoel’n:
Oilsjt giëne schrik, bè ons goot
alles op groenen eletriek
67. Krejeis:
Onzjiër zèn keirken werren
verkocht, aal d' engelen
vallen oit de locht

21 uur:

MIDDELGROTE
GROEPEN

18 uur:

44. Wadesdavoriet:
Weir veroizen op’t keirkhof
van Verloizen

16 uur:

DEEL C
KLEINE GROEPEN

ZATERDAG 22 FEBRUARI
Kindercarnaval Erembodegem, met een kinderstoet,
optreden en animatie
(verzamelen aan de kerk van Erembodegem)
De Oilsjterse Mès: Misviering in het Aalsters
(Sint-Martinuskerk)
Carnavalsraadzitting (cultuurcentrum De Werf,
Molenstraat 51) (uitverkocht, maar live te volgen op
TV OOST en via www.aalstcarnaval.be)
50ste groot verkleed Jefkesbal (Sint-Annazaal, Roklijf 2)

25. Droeig:
Mè carnaval valt iederiën
zèn maskerken af
26. De Brosselkeire:
Op rois nor ‘t oiland Chipka
mor deer 't failliet van Tommas
Koek zèn weir ier na gestrand...

nen aten jubelei
54. De Vismooil’n:
Oilsjt Voegelvroi in '20
55. Ajommoja:
Mé ne lach en een troon op
ons smoel, carnaval es
iën en aal gevoel.
56. De Zwisjelmoizen:
België gestript: de keinink Flipt
57. De Schoitkitten:
Ze wooren goe,
mor deej'n de boeken toe...
58. De Melkmoilen:
Oilsjt Twinkelt
59. Oeverboeft:
De Flora doet de boeken toe,
woor goon weir naa nortoe?
60. De Zieke Zjieratten –
Twiekierenniet:
Hip Hip Hoera! 5 Joor Chipka

13.30 uur:

DEEL B
KLEINE GROEPEN

De Loge PIKANT: Marie-Joe
41. Bjein Treizen:
De Bjein Treizen back into time
42. Schiefregt’oever:
Doisdag
43. De Lodderoeigen:
AKV De Lodderoeigen 2020
Indionenverhoolen

DONDERDAG 20 FEBRUARI
van 13
Dag van het Kind op de Winterfoor,
tot 18 uur: met voorafgaand optredens op het Vredeplein.

1. Nieje: Gelèk as vroeger!
2. Wazakkermèdoeng:
Oilsjt carnaval, spot en plezier?
Es da wel zjust?
3. Kompasje:
Dozje volgen tot
onder de sozje
4. Liejp:
Weir emmen 't al 40 joor
vlaggen - Vredon
5. De Saazers:
To Bie or not to Bie
6. Afgebesteld:
Akv Te koeip!
7. Schelmeroi:
Den oitgeranzjeirde zjury
viert ting joor zjubilei
8. Kledde me vel:
Wa wèrret, maan?
Skiën of schiën?
9. Om en Vedrom:
’t Klinkt as meziek in d'oeiren
10. De Sperrezjiekers:
Fier om Oilsjteneer te zèn!
11. Venoin:
Toek toek
12. De Poipeplekkers:
Gelèk pilsjaars in
een doeisken!

Weir agen de LOL derin!
23. Lotjonslos:
OOOORDER
OOOOOOORDER!!!

VAN 14 FEBRUARI T.E.M. 1 MAART
Winterfoor

DEEL A
KLEINE GROEPEN

PROGRAMMA

CARNAVAL AALST

MIDDELGROTE
GROEPEN
34. Minder es miër:
Woor zen de doiven nortoe?
35. Lekken en Plekken: T
es nen boel met de Poel
36. De Popollekes:
Oilsjterse balletschool
37. De Toerenbiejoekes:
Cafeiken in … cafeiken oit!
38. Nèm Na!:
Cirk van Deiremonne
39. Lossendeirdeveirdeirdeir:
Het Oilsjters Tribunool

GROTE GROEPEN
40. De Loge:

Steirk

want carnaval mè Schie 'dj Oit!
wert e foit!
50. ’t Es Noig:
J.J., de nieve zonnekening
van Oilsjt
51. De Zoipers:
Wie, wadde of woor; weir zèn
sleppendraugers vandejoor
52. Beplekt of Bezoepen:
Onze stoet gecensureird,
es da de moeite nog weird?
53. Bjein Swanjee:
5 joor Bjein Swanjee:

De Zwiejtollekes

GROTE GROEPEN
68. Pertotal:
“De clou oithangen”
69. De Salongcarnavalisten:
t Ros Kamieleos en de 4 (oit)
heemskinjeren
70. Possensje:
“Hontjen de veiresten”
71. Beschomt:
Het Oilsjters Zangpalois
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Snel

Jubileums nu samen

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

AALST
Schepen Mia De Brouwer
dweilt niet langer al de jubilerende Aalstenaars af door
ze thuis te bezoeken. Zij krijgen nu sedert vorig jaar een
gezamenlijk ontvangst op het
stadhuis. Op woensdag 29
januari werden de gouden en
diamanten jubilarissen door
schepen Mia De Brouwer
ontvangen in de trouwzaal
van het stadhuis. Het palmares was indrukwekkend.
Schepen De Brouwer mocht

2 d i a m a n te n e n 7 g o u den bruidsparen gehuwd in
december 1959, januari 1960,
december 1969 en januari
1970 ontvangen in de trouwzaal. Zij kregen een receptie
aangeboden en ontvingen
een geschenk van de stad en
een brief van het koningshuis.
DIAMANTEN
BRUIDSPAREN:
Aloïs Vanhoutte en Lyliane
Silon (12 /12 /1959), Frans
Sarens en Marie Vereecken

(15/01/1960) Gouden bruidsp a r e n: R e n é C l a e s s e n s
en Rita Roels (5/12/1969),
Julien Perreman en Betsy
Smet (5/12/1969), Christian
Floré en Paulet te Vanloo
(13 /12 /19 6 9 ), Wa l te r D e
Hul en Betsy Beeckmans
(19/12/1969), Paul Peerlinck
en Myriam Loeman
(20/12/1969), Leonardus De
Rybel en Nicole De Pessemier
(23/12 /19 69), Er ne st Va n
B re m pt e n M a r i e - Lo u i s e
Beeckman (9/01/1970)

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

De nummer 1
in lokaal nieuws

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

RUITENWASSERIJ
REINIGEN ZONNEPANELEN

0476 34 27 94

Nieuwe kleuterschool

AALST
Aan de Slotstraat zijn de voorbereidende werken achter
de rug en kan de bouw van
de nieuwe stedelijke kleuterschool ’t Krawietelken beginnen. Schepen van Onderwijs
Karim Van Overmeire (N-VA)
ver wacht dat de kleuters
begin 2021 zullen kunnen
verhuizen. Het totale gunningsbedrag bedraagt 1,6 miljoen euro, waarvan de helft
gefinancierd met een subsidie vanuit Vlaanderen. "Het
huidige gebouw van de stedelijke kleuterschool in de
18

Hovenierstraat is aan vervanging toe. Er komt een moment
dat herstellingswerken eigenlijk weggegooid geld zijn", zegt
de schepen. "Wie subsidies
wil krijgen om een nieuwe
school te bouwen, moet op de
wachtlijst van het Agentschap
voor Infrastructuur in het
Onderwijs gaan staan en het
kan jaren duren alvorens je
aan de beurt bent. Gelukkig
konden we het dossier van
't Krawietelken een beetje naar voren schuiven." De
nieuwe school zal plaats bieden aan drie kleuterklassen,

samen goed voor maximaal
75 kleuters. De school verhuist van de Hoveniersstraat
naar de Slotstraat. "Dat is
een k westie van ef ficiëntie en goed omgaan met de
beschikbare middelen", stelt
Van Overmeire. "Indien we
de school op dezelfde plaats
hadden behouden, dan zouden we de kinderen tijdens de
sloop en de nieuwbouw op
een andere plek in dure containers hebben moeten onderbrengen. Door de school een
paar honderd meter op te
schuiven, sparen we die huurkosten en een dubbele verhuis
uit. Maar we blijven in de wijk,
want we willen dat die kleuterschool een buurtschool is."
"Momenteel zitten de werkzaamheden mooi op schema", zegt architecte Jasmijn
Verhulst. " We overleggen
steeds met de buurtbewoners
om overlast die bouwwerken
met zich kunnen meebrengen
tot een minimum te beperken.
Verder doen we er alles aan
om de boom, die er al decennia lang staat, te vrijwaren."

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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Kort
nieuws
NAAR SCHOOL

Binnenkort starten de Aalsterse scholen met de inschrijvingen voor het
schooljaar 2020-2021. Noteer volgende datums in je agenda: 20 maart
voor het basisonderwijs, 14 maart voor
het secundair en 20 april voor het buitengewoon basisonderwijs. Op dat
moment starten de inschrijvingen voor
volgend schooljaar. Voor meer informatie kun je terecht op www.aalst.be
en op www.naarschoolinaalst.be, of
mail naar onderwijs@aalst.be.

AALST
Het prov incie be stuur va n
Oost-Vlaanderen keurde voor
in totaal 140 000 EUR aan
subsidies goed om de lokale
detailhandel te ondersteunen. ‘Lokale detailhandelaars,
liefst nog in de kern van de
gemeente, zorgen voor vitaliteit en activiteit. Daarom is het
zo belangrijk dat we de lokale
handelaar ondersteunen op
diverse manieren, onder meer
met subsidies,’ zegt gedeputeerde Leentje Grillaer t
(CD&V). In Aalst werden maar
liefst 5 projecten gesubsidieerd.

aan te trekken, ideeën uit te
wisselen en zo het circulaire
denken versneld ingevoerd
te zien. Voor de aanmaak
van de kaart en de bijhorende acties wordt 5000
euro vrijgemaakt.
 D e h a n d e l a a r s va n d e
Pachthofstraat in Gijzegem
krijgen een budget van
4750 euro om een brochure
uit te geven waar ze zichzelf en hun winkels kunnen promoten. Ook staat
een avondmarkt gepland
waar het wandelorkest ‘Die
Verdammte Spielerei’ elke
zaak in de spotlights zal
zetten.

RUBENS BOVEN,
PERSONEEL GEZOCHT

 De
handelskaart
‘Aalsaanmijligt editie 2020’
biedt op een pocketformaat
een handig overzicht van
een 30-tal handelaars die
werk willen maken van een
circulaire economie. Dit wil
zeggen dat ze aandacht
hebben voor duurzame en
lokale producten en dat ze
de milieu-impact van hun
ondernemen verminderen.
Bedoeling is nieuwe leden

NIET MEER PARKEREN AAN
KEIZERSHALLEN

Jiu-Jitsu op Du Parc

Eind volgende maand maart opent
I e d e r e e n R u b e n s i n d e S i n tMartinuskerk. Het bijzondere publieksproject brengt je naar de zolder van
de kerk waar Rubens je meer vertelt over zijn altaarstuk. Interesse om
mee te werken aan dit project? De
stad zoekt bijklussers die occasioneel in het weekend aan de slag willen gaan voor het openstellen van het
monument. Interesse? Surf dan naar
www.iedereenrubens.be.

Van vrijdag 14 februari tot zondag 1
maart vindt de Winterfoor plaats, de
onafscheidelijke sfeerbrenger van Aalst
Carnaval.Dat betekent ook dat je binnenkort tijdelijk niet meer kunt parkeren op: Parking Keizershallen: sedert
vorige week 3 februari tot donderdag
5 maart. Parking Esplanadeplein en
parking Houtmarkt sedert zondag 9
februari tot donderdag 5 maart. Hou
ook je brievenbus in de gaten want
deze week start de bedeling van het
carnavalsmagazine en naar goede
gewoonte vind je daarin een heleboel
kortingsbonnen voor de kermis.

JEFKES BOVEN

Dat de carnavalssfeer zich niet beperkt
tot de Grote Markt en omliggende
straten, dat bewijst de Sint-Annawijk
al Een halve eeuw op zaterdagavond.
Op 22 februari kan je het vastelauvedfeest inzetten met het 50ste groot verkleed Jefkesbal. Speciaal voor deze
jubileumeditie krijgt elke bezoeker een
carnavalslintje. Tickets kosten 5 euro
invoorverkoop en 7 euro aan de kassa.
Het ingezamelde geld gaat naar de
organisatie van het Kindercarnaval,
een stoet die op Carnavalsmaandag
voor de 51ste keer op rij door de straten van de Sint-Annawijk trekt en een
aanrader is. Alle informatie over beide
activiteiten vind je op jefkesaalst.com.
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Subsidies voor lokale detail

EREMBODEGEM
In het sportcentrum Du Parc
huist nu ook de jiu-jitsu vereniging PHD-BJJ. “PHD-BJJ
is een “open” club, enerzijds
houdt dit in dat iedereen
welkom is ongeacht af filiatie, stamboom, kleur van
band en/of ogen …, anderzijds houdt dit in dat we van
iedereen willen leren: we hangen ons karretje niet aan één
grootmeester, we proberen
van zoveel mogelijk leraren te
leren. Ieder heeft zijn accenten, zijn visie: wij willen ons
niet beperken tot één visie.
Juist die veelheid van visies
maakt dat wij langzaam onze
visie vinden.” legt lesgever
Koen Smets uit. Braziliaanse

 De Dekenij Hofstade wil iets
doen aan de teloorgang
van de bruisende handelskern in de deelgemeente.
Door twee keer per jaar een
kwaliteitsvolle brochure uit
te geven willen de handelszaken zich voorstellen aan
de eigen nieuwe bewoners
en klanten uit de omliggende gemeenten. Daarvoor

wordt een budget van 3400
euro voorzien.
 ‘De connectie’ ziet dan
weer het aantal bezoekers
van winkelstad Aalst achteruit gaan. Daarom wil ze
met detailhandelaars en
horeca-mensen uit het winkelkerngebied en daarbuiten een event organiseren.
Nadruk zal daar liggen op
het genot van ‘slow-shopping’. Voor deze actie wordt
5000 euro uitgetrokken.
 Tenslotte is er de stad
Aalst zelf. Zij zet de campagne ‘Shop Lokaal(st)’ op.
Daarmee wil ze het belang
van de lokale handelaar in
de binnenstad maar ook in
de deelgemeenten benadrukken. Daarnaast zal de
stad de verkiezing van de
‘Happy Handelaar’ organiseren. De winnaar wordt
bekend gemaakt tijdens
de herfstshopping ‘Happy
Herfst’, begin oktober. Voor
deze beide acties ontvangt
de stad 7000 euro subsidie.

Jiu-Jitsu (BJJ) is een vechtsport die zich focust op het
grondgevecht. Het doel is een
dominante positie te krijgen
en ervoor te zorgen dat een
aanvaller zo snel mogelijk
opgeeft of “tapt”. “Het idee

dedigen tegen een sterkere
en grotere aanvaller. Je kunt
het beoefenen als zelfverdediging, tijdens speciale BJJ
(met Gi) & Grappling (zonder Gi) tornooien en evt zelfs
Mixed Martial Arts tornooien.
Sparren en continu herhalen
van oefeningen spelen een
belangrijke rol in de trainingen. In onze club is iedereen
welkom, recreant als competiteur”. Ook kinderen kunnen
instappen. Er zijn vele redenen
om kinderen (en volwassen)
BJJ te laten trainen, hier zijn
de voornaamste: coördinatie
& lichaamsbeheersing, discipline & focus, zelfvertrouwen.
sociaal contact, en beweging / Sport op een speelse
wijze. Wie meer inlichtingen

is dat zacht wint van hard,
met andere woorden, een
kleiner of zwakker persoon
kan met de juiste technieken
en bewegingen zichzelf ver-

wil kan die vinden op de facebook-pagina (phdbjj) of mailen op phd.aalst@gmail.com.
Op 28 maart is er ook een
Opendeurdag.
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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

OOK ZOEKERTJES MOGELIJK OP ONZE WEBSITE

WWW.GOEIEDAG.BE

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

466 62 35.

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

SENSUELE MASSAGE
: Aalst - Slanke, mooie
Belgische trans (36), pittige brunette, zeer actief 0487/404 286 - SMS OK

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

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

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

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

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 - 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

Afslanken op een gemakkelijke en doeltref fende
manier, zonder hongergevoel
of jojo. Met blijvend resultaat. Bel voor meer info :
0475 64 68 07
Slanke, mooie Belgische
trans (36), pittige brunette,
zeer actief - 0487/404 286 -

JOBS

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
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GRATIS SCHATTING VAN
UW EIGENDOM

EREMBODEGEM
De G-wielrenner Ewoud Vromant is in Milton
(Canada) wereldkampioen geworden in de 3
kilometer individuele achtervolging. De renner
met een rechterbovenbeen amputatie won
de finale in een nieuw wereldrecord 3:36.322.
Het is de eerste medaille voor Paralympic
Team Belgium op het WK G-baanwielrennen
en tevens de eerste in 2020. Zijn landgenoot
Diederick Schelfhout uit Erembodegem reed
de kleine finale in de klasse C3 voor brons
tegen de Spanjaard Santas, maar moest vrede
nemen met de vierde plaats.
Foto Paralympic Team Belgium

Stuwsluis, mooi
maar opnieuw
vertraagd

Nieuwbouwproject

Stijlvol wonen aan de kerk van Heldergem
• Gelegen in de gezonde buitenlucht, met winkels
op minder dan 1,5km.
• Goede prijs / kwaliteitsverhouding
• Kwaliteitsafwerking op uw maat
• Laatste 1 slaapkamers

Betaalbaar wonen net buiten de Stad,
op een steenworp van alle faciliteiten:
300m van bakkerij/ buurtwinkel
Bakkerij Luvand
te Heldergem
1,5km van buurtwinkel Prima Van Melkebeke
1,5 km van school Sint- Vincentius
10 min station Haaltert
5 min grootwarenhuis Colruyt
12 min E40 Brussel- Gent
22 min stad Aalst

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 :

053/77.42.25

Ernstige poetshulp gevraagd
voor 4 uur op donderdag
voormiddag te Herdersem
info 0475/95.03.27

HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?

RUBRIEK :

BEZOEK ONZE
WEBSITE MET
ADVIES

VARIA

TE HUUR

Aalst - rim appartement,
1ste verd + garage +
staanplaats en fietsxenberging - Albrechtlaan 7,
Aalst - 0475/89 06 99

Prestaties
paralympics

EREMBODEGEM
De nieuwe stuwsluis is de processie van
Echternach. Aalst begint zich zorgen te maken
over de bouw van de nieuwe stuwsluis. De
partij Groen wil dat het allemaal wat sneller gaat. Gemeenteraadslid Lander Wantens
(Groen) vroeg hoe het nu zit met die sluis.
Die werken zijn gestart in 2015, maar blijven
maar duren. De ongerustheid is er omdat
het gebied daar maar blijft onderlopen zolang
de sluis er niet is. Volgens de Vlaamse
Water weg zal de sluis pas deze zomer
klaar zijn. Op de site werd asbest gevonden. Dat is intussen verwijderd, maar dat
heeft de hele bouw wel vertraagd. Intussen
is ook het jaagpad langs de bouwsite nog
altijd onderbroken. "Maar tegen de zomer
moet dat weer opengesteld zijn", zegt de
Vlaamse Waterweg nog. Ook de vispassage aan de sluis is voorzien in de planning en
die zal uit natuurlijke materialen bestaan.

REEDS

47%
T
VERKOCH
W ER K EN

GES TART

Uw nieuwbouwadviseur
Maarten Goossens
053.77.42.25 of maarten@structura.be
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