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Besparen op
voedselbedeling
AALST
De heropstart van de voedselbedeling na de eerste
golf van Corona is niet leuk voor wie langskomt. Per
half uur worden nu mensen binnengelaten, maar je
moet je wel aan het vooraf afgesproken uur houden.
Wie te laat komt moet een nieuwe afspraak maken.
Het zou te maken hebben met een tekort aan lokalen
maar in de Brug staan er enkele leeg,
de stad wil een andere invulling.
Op termijn moet iedereen naar
De Gendarmerie maar een actiecomité maakt zich zorgen dat de
ruimte daar van het sociale restaurant veel te klein zal zijn.

GROOT AALST I NR. 87 I JAARGANG 7 I WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2020

Aalsterse horeca
hoopt op een winterplan
AALST
Horeca Aalst heeft een voorstel aan de
stad gedaan om ook in de winter terrassen mogelijk te maken. Momenteel kunnen de verloren zitplaatsen opgevangen
worden door de terrassen en de uitbreiding ervan. Nu de zomer stillaan ten einde
loopt en de wintermaanden eraan komen
valt ook het terras voor een groot gedeelte weg. “Voor vele café’s zal de winter
overbruggen een zware dobber zijn. De
cijfers die de stad Aalst liet opmaken door
adviesbureau Graydon bewijzen dit alleen
maar. Ook het mogelijks niet of beperkt
doorgaan van carnaval Aalst zal voor vele

café’s een enorme streep door hun rekening zijn. (lees meer pag 4)

Steven Van Gucht
“Hou moed. Deze ellende gaat uiteindelijk voorbij”

E DITORIA AL
Aalst werd deze
zomer opgeschrik t
door de dood van Ilse
Uyttersprot. De politieke,
culturele en carnavalswereld omschreven haar
allemaal als een grote madam. Op
de sociale media circuleerden duizenden steunbetuigingen, foto’s en mooie
herinneringen. Ook onze redactie,
Goeiedag radio en Oilsjt Mjoezik willen
alsnog hun deelneming betuigen aan
de familie en nabestaanden. Vandaag
of morgen bereikt ons land een nieuwe droevige mijlpaal met de overschrijding van de 10.000 doden als
gevolg van het corona virus. Volgens
de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) zullen we het coronavirus pas
tegen begin 2022 weer onder controle
hebben. Niet onmiddellijk hoopgevend
nieuws. Wij gingen ons licht opsteken
bij viroloog Steven Van Gucht. Hij is
duidelijk “Als we het virus vrij spel hadden gegeven, zaten we nu met 53.000
doden”. De economische schade en
de gevolgen van de pandemie zijn
inmiddels niet meer te overzien. In dit
nummer bekijken we de schade voor
de detailhandel in de textielsector. En
wat met carnaval? Verder brengen we
een overzicht van alle voetbaltransfers
en het lokaal nieuws uit de ajuinen
stad.
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“Ik besef dat steeds meer mensen coronamoe zijn. En dus worden er schuldigen
gezocht. Maar ik herhaal: een virus is niemand zijn fout”, aldus de inmiddels bekende
Sciensano-viroloog én streekgenoot Steven
Van Gucht (44). En dan met besliste stem:
“We gaan nog enkele moeilijke maanden
tegemoet. Maar ik heb er het volste vertrouwen in, dat we half volgend jaar – met een
vaccin als game-changer - terug kunnen naar
een meer normale samenleving. Met wat
geluk misschien iets vroeger. We moeten dus
nog een beetje volhouden, want ook deze
ellende gaat uiteindelijk voorbij.” We strikken
Steven Van Gucht in Brussel, tussen drie tvinterviews door. Zijn boodschap is steevast
dezelfde: “Als onderzoeker ben ik een optimist. Als we ons aan de regels houden, lossen we dit samen op.”
Laten we toch maar meteen met de deur
in huis vallen: hoe moet het verder met de
komende feestdagen, de culturele agenda
2021, het naderende carnavalseizoen?
Om te beginnen: de komende zes maanden zal
het virus niet verdwijnen. Sterker nog: door het
koudere weer zullen we met z’n allen meer binnen zitten, waardoor het virus makkelijker greep
krijgt. Na nieuwjaar komt de griep opzetten, een
extra complicatie. We moeten dus nog nadrukkelijker de regels volgen. Uiteindelijk kan er nog
veel, maar in een saaiere format: winkelen, maar
geen funshoppen. Een carnavalstoet, okee, maar
zonder publiek. Lokale tv-zenders kunnen die
dan uitzenden. Is dat ondenkbaar? Dan liever
een jaartje uitstellen. Creatief met eindejaarsfeesten omgaan, maar zonder kussen en dansen.
Liefst vroeg genoeg inkopen organiseren, om
grote druktes te vermijden. Corona dwingt ons
‘anders’ te denken, ‘anders’ met situaties om
te gaan. Is Clouseau te duur voor 200 man?
Waarom lokaal talent dan geen kans geven?
Kunnen we nog gaan skiën,
na de slechte ervaringen in februari?
Skiën in open lucht is geen enkel probleem.
Wél het hele randgebeuren daarrond: de aprèsski, de discotheken, de overvolle cafés…
Dus ook het skiën heeft een saaiere format nodig. Anders blijf je
er beter weg. Want met z’n allen
samenklitten tijdens een kleine
krokusweek op een beperkte
plek in de Alpen is een droom
voor elk virus.
Er is nogal wat kritiek op
de onvoldoende, de vage of
gewoon slechte coronacommunicatie naar het publiek toe.
Missen we geen eenheid
van commando?
België is een erg complex
land, met veel bestuursniveaus waarin
i e d e re e n g r a a g
iets wil betekenen. Dat valt niet

altijd makkelijk te stroomlijnen. Vandaar onze
dagelijkse persconferenties. Maar ondanks de
vele visies – wat niet per sé slecht hoeft te zijn –
doet ons land het niet zo slecht.
België telt nochtans het wereldrecord aantal
doden in verhouding tot zijn bevolking…
We hanteren ook de meest correcte cijfers. Veel
oudere mensen met een zeer fragiele gezondheid kunnen langer leven dankzij onze uitstekende gezondheidszorg. Maar door het virus krijgen
ze vaak de genadeslag.
U bent beroepshalve een onderzoeker, maar
ik neem aan dat er sinds februari van verder
onderzoek niet veel in huis is gekomen…?
Dat klopt. Ik leid een labo met zo’n 20 laboranten
en werkte tot begin dit jaar aan de ontwikkeling
van nieuwe vaccins tegen hondsdolheid, gele
koorts, hepatitis E en mazelen. Nu wordt mijn tijd
in beslag genomen door persconferenties, adviseren, comités begeleiden, interviews geven…
Maar ik zet me graag voor 150 procent in tegen
Covid 19. Ik heb het gevoel dat heel mijn loopbaan geleid heeft tot deze fase.
Virologen worden steeds vaker bedreigd.
U ook?
Er komen wel eens negatieve berichten binnen,
maar dat is toch uitzonderlijk. Ik krijg enorm
veel brieven, kaarten, mails, zelfs bloemen van
mensen, die me steunen en bedanken. Ik kan
ze – helaas – door tijdgebrek niet beantwoorden,
maar ze helpen me enorm om de moed erin te
houden. Ik wil die mensen hierbij hartelijk danken.
Ik neem aan dat u de ontwikkeling
van nieuwe vaccins van nabij volgt?
Absoluut. Ik krijg de stand van zaken binnen van het ‘ChAdOx1’-vaccin ontwikkeld
door de University of Oxford, van Janssen
Pharmaceutica, de resultaten van farmareus
Johnson & Johnson… Ik ben benieuwd hoever
de Russen staan. Als ze sneller zijn dan de rest
van Europa, is dat omdat ze in hun onderzoek
een aantal bochten afgesneden hebben. Zeker
interessant om te volgen.
Onze regio scoort redelijk goed wat
het aantal besmettingen betreft.
Verbaast u dat?
Het is in ieder geval niet evident,
d o o r d e ve r b o nd e n h e id m et
Brussel, de diverse bevolking, de
vele dichtbevolkte zones… Onze
lokale mensen zijn blijkbaar goed
geïnformeerd en houden zich aan
de regels. Dat is alvast positief!
(Georges Gielen)
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Aalsterse horeca
hoopt op een
winterplan
VERVOLG PAGINA 1
Daarom denken wij reeds verder
aan de komende wintermaanden en
vragen of de Stad Aalst de mogelijkheid wil bieden om de uitbreiding
van de terrassen te verlengen zolang
de Covid19 maatregelen van kracht
zijn. Wij vragen ook om tijdelijke terrasconstructies te willen toelaten”,
aldus Rogier Schockaert. Deze constructies zullen de mogelijkheid bieden om extra zitplaatsen te creëren.
“De laatste jaren zien we dat winterterrassen steeds meer bezet worden en
dus zeker zullen aanslaan. We zouden
de lokale verhuurfirma’s uit de eventsector kunnen betrekken aangezien
deze ook al heel wat hebben moeten
missen deze zomer. Bovendien kunnen we samen op zoek gaan naar een
coherente en kwalitatieve invulling om
wildgroei te vermijden. Dit kan tevens
een mooi voorbeeld worden voor
andere steden”. Het voorstel ligt nu in
het kamp van de stad en de dienst
Economie.

Toneelvereniging
wil hele
seizoen spelen
AALST
TAL heeft de intentie om voor een
volledig theaterseizoen te gaan.In de
huidige omstandigheden wordt dat
zowel financieel als organisatorisch
een uitdaging. “We zijn er echter van
overtuigd dat er honger is naar een
ontspannend avondje theater en we
denken het aperitiefhapje te kunnen
zijn om de honger van ons publiek
te stillen. Wie honger zegt, zegt ook
dorst … Na ar onze – onder tussen 7 jaar oude traditie – is dit dorst
naar een glas wijn, maar ook dorst
naar voldoende financiële middelen. Met de lancering van de ‘TALwijnbeurs-online’ denken we een
goede stap in die richting te zetten”,
klinkt het. Vanaf 14 september lanceren ze de TAL-wijnbeurs webshop.
Proeven kan dus niet. Elke handelaar
presenteert zijn 5 meest succesvolle
wijnen of bubbels uit de vorige edities
Naast het aanbod van een 40-tal wijnen en bubbels worden er ook 2 (letterlijk) ‘proef’pakketten aangeboden met
een mix van witte, rosé en rode wijnen.
Met dit concept willen we het contact
onderhouden met onze wijnbeursbezoekers en tegelijkertijd een ‘financiële
steunmogelijkheid’ bieden aan eenieder die onze vereniging genegen is”.
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Ouders smukken school op

HERDERSEM
O u d e r s e n sy m p ath i s a nten van de basisschool ’t
Meivisje hebben de school
aangepakt en volledig opge-

frist. “Hoewel onze werking
ook gehinderd werd door
Corona en we ons schoolfeest
en allerlei activiteiten niet konden laten plaatsvinden; heb-

ben we er ook een kracht in
gevonden. 1 september werd
ons doel. Niet alleen voor
het compleet herstarten van
onze school, maar we wilden onze kinderen verwelkomen in een "nieuwe" school.
De speelplaats werd aangepakt en volledig vergroend
met wilgenhutten, buitenkeukens en een klimmuur op
de Mount Herdersem”, legt
Nele Maes uit. Maar ook de
eetzaal kreeg een serieuze
make-over en werd omgetoverd van een saaie refter in
een gezellige kleurrijke ruimte. Een officiële openingsreceptie mag jammer genoeg
niet.

De nummer 1
in lokaal nieuws
Werken Moorselbaan
AALST
De werken aan de
Moorselbaan zorgen voor
heel wat files. Half mei 2020
werd gestart met de rioolen wegeniswerkzaamheden
in de Beekstraat én met de
realisatie van een fietstunnel
onder de drukke Moorselbaan
(N411) ter hoogte van de
Achterweg. De tunnel komt
er met steun van de Vlaamse
overheid, het Europees Fonds

aantal fietsers dat op werkdagen gebruik maakt van de
Leirekensroute met maar liefst
26% gestegen is. De oversteek aan de Moorselbaan
bleef echter een gevaarlijk
knelpunt voor voetgangers en
fietsers die de drukke gewestweg wouden oversteken. Een
fietstunnel zal er voor zorgen dat hier in de toekomst
een veilige oversteek komt
met aandacht voor aanslui-

voor Regionale Ontwikkeling
Vlaanderen en de provincie
Oost-Vlaanderen.De fietstunnel onder de Moorselbaan
is een belangrijke ingreep
i n h e t o pwa a r d e r e n va n
de Leirekensroute naar volwaardige fietssnelweg. Er
wordt een veilige oversteek
gecreëerd voor fietsers met
aansluitingen op bestaande fietsroutes. Het einde is
voorzien voor juni 2021. Uit
recente tellingen blijkt dat het

ti n g e n o p d e b e s t a a n d e
fietsroutes. 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
(3 0 0 0 0 0 EU R). M et h et
nieuwe mobiliteitsplan en het
daaraan gekoppelde fietsbeleidsplan wil de stad sterk
inzetten op de fiets als alternatief voor de wagen. Vooral

voor korte en middellange verplaatsingen is stap- en vooral
trapverkeer ideaal: je verliest
geen tijd in files of met het
zoeken van een parkeerplaats
en je bespaart heel wat geld.
Maar fietscultuur en fietsinfrastructuur gaan hand in
hand. De voorbije jaren werd
al volop gewerkt aan de uitbouw van een sterk netwerk
van fietspaden en veilige fietsroutes. Zo werd er tussen
2014 en 2016 maar liefst 16
kilometer fietspad aangelegd
in Aalst. Enkele straten werden ‘fietsstraten’ waar fietsers
voorrang krijgen op ander
verkeer. En voor de periode
2017-2020 staan nog eens
zo’n 34 kilometer nieuwe fietspaden op de planning. Ook de
nieuwe fietstunnel maakt hier
onderdeel van uit. Met projecten als deze tunnel wil de stad
de bewoners hoogwaardige
kwalitatieve infrastructuur bieden, zodat ze met plezier op
de fiets springen. Door een
fietstunnel te realiseren langsheen fietssnelweg F27 wordt
niet alleen de Leirekensroute
opgewaardeerd, er ontstaan
ook nieuwe verknopingen
met andere fietssnelwegen
en bestaande fietsroutes. Dit
resulteer t in een fijnmazig
fietsnetwerk op lokaal, bovenlokaal en op langere termijn
zelfs interregionaal niveau
(A alst- O pwijk-Londe r ze e lMechelen).
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Sneltrambus van
De Lijn 'traject
Brussel-Aalst'

Atletiek Land Van Aalst wil sport
toegankelijker maken voor iedereen

AALST
Er rijdt een sneltrambus van De Lijn op
het traject Brussel-Aalst. De bus is 24m
lang en biedt plaats aan 171 reizigers
en rijdt dus helemaal elektrisch. Het
proefproject moet nog worden geëvalueerd maar zou kunnen zorgen voor een
vervoerslijn met om de 15 minuten een
bus van en naar Aalst, en vanuit Asse
om de 7 minuten naar Brussel. Affligem
trekt hier samen aan de kar met Aalst
en Asse.
foto: Hendrik De Schrijver

Wie krijgt geld
uit de pot?

AALST
B i n n e n ko r t s t a r t Atl eti e k
Land Van Aalst vzw (ALVA)
samen met CERA het project "Iedereen atleet +” op.
De Vlaamse Atletiekliga

(VAL) lanceerde in 2015 een
gelijknamige campagne ter
bevordering van een aanbod
voor kansarmen en etnischculturele minderheden. Met
dit project wil ALVA, hier-

bij financieel gesteund door
CERA, drempels weghalen
die het mensen die het financieel moeilijk hebben onmogelijk maken om aan sport
te doen. De vereniging past
al jarenlang het kansentarief
van 25% toe op de lidgelden
en deelname aan haar kampen maar breidt dit op deze
manier uit naar de aanschaf
van schoeisel. Een degelijke loopschoen kost immers
makkelijk evenveel (of meer)
dan het jaarlijks lidgeld. Sport
mag voor deze Aalsterse atletiekclub niet uitsluiten maar
mo et m e nse n ve r b ind e n.
De club heeft ook concrete
plannen voor een aangepaste werking specifiek voor
G-sporters.

VZW OIGO en OLV Borstkliniek
investeren in kwalitatieve oncologie
AALST
De stad krijgt 1,255 miljoen euro steun
die ze kan besteden aan Aalsterse
sport-, cultuur- en jeugdverenigingen die
door de coronacrisis inkomsten zijn misgelopen. Alleen is er nog geen officiële
verdeling van dat geld. De politieke partij
Lijst A reageert en vindt dat er duidelijkheid moet komen over de verdeling van
het geld. “September is traditioneel een
maand waarin veel mensen, jeugd en
volwassenen, bij een sportvereniging
terug aansluiten en lidgeld betalen. In
de voorbije weken moesten heel wat
clubbesturen dus keuzes maken om het
budget voor het nieuwe seizoen rond
te krijgen. Lidgeld verhogen? Trainers
ontslaan? Groepen groter maken? Een
etentje voor de vrijwilligers schrappen?
Einde augustus moet Lijst A vaststellen
dat de stad Aalst nog geen enkel concrete steunmaatregel heeft uitgewerkt of
gecommuniceerd naar de lokale sport, cultuur- en jeugdverenigingen. Heel
wat clubbestuurders blijven dus in het
ongewisse over de leefbaarheid van hun
vereniging. Steun die te laat komt, verliest een groot deel van haar kracht”,
zegt gemeenteraadslid Cathy Grysolle
(Lijst A). Ondertussen lekken wel wat
gegevens over de verdeling en zouden
die op de gemeenteraad van september ter stemming worden voorgelegd.
Er moet in ieder geval een reglement
komen want velen willen aanspraak
maken op deze pot geld. De verdeling
is een bevoegdheid van schepen van
Cultuur Jean-Jacques De Gucht.
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AALST
Door toediening van chemotherapie worden niet enkel
kankercellen geremd, ook
gezonde cellen ondervinden
hierdoor schade. Het OLV
ziekenhuis kocht als eerste
Belgische ziekenhuis een
toestel aan dat dagelijks 4
patiënten via een koeltherapie
meer comfort geeft. Dokter
Greet Huygh, diensthoofd
Medische oncologie OLV
Ziekenhuis: “Chemotherapie
op basis van taxusderivaten,
veroorzaakt vaak vervelende
nevenwerkingen voor onze
oncologische patiënten. Het
kan aanleiding geven tot tintelingen of voosheid ter hoogte
van de vingers of tenen, of tot
nagelafwijkingen. Om haarverlies bij chemotherapie te
beperken, is het gebruik van
hoofdhuidkoeling inmiddels
goed ingeburgerd. Hetzelfde

principe van koeling blijkt efficiënt te zijn in het inperken
van neuropathie en nagelaf wijkingen. Tot voor kor t
gebruikten we ijshandschoenen die een diepgevroren gel

radisch vrieswonden veroorzaken. Met de nieuwe -toestellen wordt een constante
temperatuur van 10 °C gegarandeerd gedurende de hele
periode van 15 minuten vóór
start van de chemotherapie
tot 15 minuten erna”. Dokter
Heidi Roelstraete, medisch
coördinator OLV Borstkliniek:
“Wij mogen toch met enige
trots zeggen dat we het eerste Belgische ziekenhuis zijn
dat dit toestel heeft aangekocht. Bij onze beslissing stelden wij het belang en comfort
van onze patiënten voorop”.
Foto 1: Voor de aankoop van
deze hand/voetkoeling kon de
OLV Borstkliniek ook rekenen
op de gewaardeerde steun

Met de nieuwe Hilotherm®toestellen wordt een constante
temperatuur van 10 °C
gegarandeerd

bevatten. Door de lage temperatuur bij aanvang van de
therapie worden ze vaak door
patiënten als onaangenaam
ervaren en kunnen zelfs spo-

van de vzw OIGO. Van links
naar rechts op de foto: Sarah
Palsterman, Dr. Greet Huygh,
de bestuursleden van OIVO
en Martine Van Alboom.
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Een dynamisch bedrijf in volle expansie.
Grootste concessiehouder van Jaguar en Land Rover in de Benelux.
Een familiebedrijf met 60 jaar ervaring.
Een modern hi-tech bedrijf dat zijn
personeel doorgroeimogelijkheden biedt.

VERSTERK ONS TEAM

ZorgLab zoekt nieuwe buddy's

JAGUAR L AND ROVER ASSE ZOEKT FIJNE
COLLEGA’S MET EEN GEZONDE PORTIE
AMBITIE! INTERESSE?
LEES DAN ZEKER VERDER.
Jaguar Land Rover Asse is een familiebedrijf dat
in 60 jaar tijd, de grootste concessiehouder van
de Benelux is geworden. En hier stopt ons
verhaal niet. Met een gloednieuwe carrosserie
die volgend jaar op de planning staat, en een
nieuw gamma hybride wagens is het bedrijf
vandaag in volle expansie.
Naar wie zijn we op zoek? Naar een
enthousiaste en gedreven magazijnier, die zijn
vaardigheden zowel in het magazijn als aan
de toonbank met de klanten ontplooit. Verder
zoeken we gedreven diagnose- en onderhoud
techniekers, die met een passie voor de
automobiel wereld, graag een stapje verder
gaan met het ontwikkelen van hun talenten en
deze ook vertalen in ons nieuwste
gamma hybride wagens.
And last but not least. Ben je op zoek naar een
nieuwe uitdaging, maar staat dit niet meteen
op je planning. Ook hier, maken we het
verschil. Voor onze nieuwe carrosserie afdeling,
die volgend jaar zijn deuren opent, zijn we op
zoek naar positieve en gemotiveerde onthaalmedewerkers en gedreven techniekers. Die met
volle moed aan een nieuw hoofstuk beginnen in
de geschiedenis van Jaguar Land Rover Asse.
Wat mogen jullie van ons verwachten? Een
voltijdse betrekking met een correcte verloning,
opleiding en een aangename werksfeer. Het
bedrijf is een garantie op werkzekerheid en biedt
zijn werknemers alle doorgroeimogelijkheden in
een familiale werksfeer. Beschik jij over de nodige technische en organisatorische kwaliteiten
en heb je ambitie om aan de slag te gaan in een
hecht team dat werkt met de modernste hulpmiddelen, dan ben jij de geschikte man of vrouw
voor Jaguar Land Rover Asse. Start vandaag
nog met je carrière bij ons.

JAGUAR LAND ROVER ASSE ZOEKT:
ENTHOUSIASTE EN
GEDREVEN MAGAZIJNIER
Wat zijn je verantwoordelijkheden? Je bent verantwoordelijk voor
het magazijnbeheer, het plaatsen van bestellingen en de bevoorrading van het atelier. Ook in contact staan met onze klanten
schrikt je niet af. Herken je jezelf hierin? Bezorg ons zo snel
mogelijk uw CV via mail op jobs@landroverasse.be en wie weet,
sta jij binnenkort mee te draaien in ons magazijn.

GEPASSIONEERDE DIAGNOSEEN ONDERHOUDSTECHNIEKER
Altijd gefascineerd geweest door luxe auto’s en wens je uw
talenten verder te ontwikkelen? Zoek dan niet verder. Als diagnose- en onderhoudstechnieker van de aankomende Pluginhybride voorzien wij alle nodige opleidingen om uw kennis in
praktijk om te zetten. Van het vervangen van een band tot het
programmeren van gloednieuw software, onze wagens zullen
geen geheimen meer voor je hebben. Interesse? Bezorg ons zo
snel mogelijk uw CV via mail op jobs@landroverasse.be en wie
weet, sta jij binnenkort mee te draaien in ons werkplaats.

VERSCHILLENDE
TALENTVOLLE PROFIELEN
Geprikkeld door het automobiel wereld? Passie voor luxe merken. Voor ons nieuw carrosserie afdeling die in 2022 van start
gaat, zijn we op zoek naar verschillende profielen. Wie zoeken
we? Enthousiaste onthaalmedewerkers, carrosserie medewerkers en gemotiveerde techniekers die samen een nieuw team
in Jaguar Landrover Asse zullen vormen. Kijk ook naar onze
facebookpagina waar wij updates gaan geven over de bouw van
de carrosserie. Wens je meer informatie over deze vacatures?
Bezorg ons uw CV via mail op jobs@landroverasse.be en we
nemen zo snel mogelijk met u contact op.

Jaguar Land Rover Asse I Nerviërsstraat 93 I 1730 Asse I T. 02/454 06 23 I www.jaguarasse.be I www.landroverasse.be
8

AALST
De stad wil zijn inwoners zo
lang mogelijk gezond houden en thuis laten wonen met
ZorgLab Aalst. Studenten
Verpleegkunde van Odisee
Hogeschool gaan bij senioren langs voor een kop koffie,
een praatje of een gezellige
wandeling. ZorgLab Aalst is
een test- en experimenteeromgeving die bedrijven, zorgactoren en beleid ondersteunt
in het zoeken naar vernieuwende oplossingen voor de
zorg. ZorgLab zoek t naar
oplossingen om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom

organiseren ze samen met
de studenten Verpleegkunde
van Odisee Hogeschool een
buddy-werking. “Een student Verpleegkunde kan dus
jouw buddy worden en leert
je tijdens het academiejaar
beter kennen. Jullie kijken
samen hoe noden, wensen
of behoeften kunnen vervuld
worden door op zoek te gaan
naar zinvolle tijdsbesteding.
Dit kan door een bezoek aan
huis, samen koken of een
g e ze l s c h a p s s p e l s p e l e n,
maar ook door samen een
wandeling te maken of deelnemen aan socio-culturele

activiteiten. Afhankelijk van
de geldende corona-maatregelen kan dit ver vangen
worden door sociaal contact op afstand (telefonisch
contact, skype-gesprek,…)”
Het project start in oktober
2020. Nadat jij je hebt aangemeld zal de student een eerste afspraak maken. Tijdens
dit kennismakingsgesprek
bespreken jullie samen de verwachtingen en verder verloop.
Nadien zal de student ongeveer 9 keer bij je langskomen
of samen een activiteit doen.
Eind mei 2021 loopt het project af.

Het nieuws
uit Aalst 24/7
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Sluikstorten aan Watertoren blijft
AALST
D e wate r tore nwijk ka mpt
al jaren met sluikstor ters.
Ondanks de inspanningen van
de stad en een aantal bewoners blijven onbekenden vuil
achterlaten. De stad probeert
de identiteit te achterhalen.
Wie een sluikstort opmerkt
kan dat steeds melden aan
de stad. Doe je melding
via www.aalst.be, "melding
maken" (je vindt deze knop
eveneens op huidige pagina),
053 77 9300 of kom langs
in het administratief centrum. Het team Stadsreiniging
van de dienst Onderhoud
openbaar domein ruimt het
afval dan zo snel mogelijk op
(enkel op openbaar domein).
Zodra je afval ergens achterlaat, opslaat of stort op een
manier die niet aan het politiereglement voldoet, spreken

we van sluikstorten. Enkele
voorbeelden: huishoudelijk
afval dumpen in afvalkorven
op openbare plaatsen, frituurolie of andere vloeistoffen in de rioolputten gieten,
verkeerd aangeboden en niet
opgehaalde huisvuilzakken
buiten laten staan, afval aan
de (gesloten) toegangspoor-

ten van het containerpark of
D e K r i n g w i n ke l ac hte r l aten. Het onderscheid tussen
zwerfvuil en sluikstorten is
niet altijd makkelijk te maken.
Zwerfvuil is afval dat eerder uit
onachtzaamheid achtergelaten wordt. Ook hondenpoep
valt hieronder. Sluikstorten
gebeurt eerder bewust.

Opnieuw
blauwalgen

AALST
Op de Dender zijn blauwalgen opgemerkt. Deze algen kunnen giftige stoffen afgeven die schadelijk kunnen zijn
voor mens en dier. Om veiligheidsredenen wordt het verbod om water te
capteren uit de Dender uitgebreid naar
het hele grondgebied van Groot-Aalst.
Ook elke vorm van watersport of vissen
is er verboden. Blauwalgen – of cyanobacteriën - zijn bacteriën die leven in
zoet water en die er uitzien als wier. Bij
voldoende licht en hoge temperaturen
kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Drijvend aan het wateroppervlak
vormt de blauwalgenbloei een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige
laag op het water. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen
zijn voor mens en dier bij contact of
inname van het besmette water. Sinds
16 juli 2020 is er een captatie- en recreatieverbod van kracht op de Dender ter
hoogte van Erembodegem. Dat verbod
is nu uitgebreid tot het gebied tussen
de plaats waar de Dender Aalst binnenkomt en de plaats waar de Dender
Aalst verlaat. Denderwater gebruiken
voor het besproeien van consumptieen voedergewassen of als drinkwater
voor vee is verboden. Andere vormen
van captatie worden algemeen ontraden. Daarnaast is ook elke vorm van
waterrecreatie op de Dender verboden.
Het gaat dan onder meer over kajakken
of kanovaren, vissen, waterski, jetski,
wakeboarden, tubing… Zwemmen in
de Dender is sowieso al verboden. Het
verbod blijft al zeker tot 15 september.
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Dendervallei
AALST
De Dendervallei is gevoelig voor overstromingen en in de toekomst worden
nog intensere neerslagbuien én langere
periodes van droogte verwacht. Ook
een droge bodem zorgt voor sneller
afstromend water. Daardoor moet de
Dender op korte tijd nog meer water
slikken en op bepaalde plekken overstroomt de rivier. Dat kan zorgen voor
wateroverlast en schade, ook in Aalst.
Om die schade in de toekomst te voorkomen, is het tijd voor actie. De Vlaamse
Water weg neemt het voor touw en
maakt met verschillende partners, waaronder de stad, werk van het Strategisch
Plan Ruimte voor Water Dendervallei.

Heuse crash
in de kledingsector
REGIO
Ook als de beruchte coronapandemie volgend jaar definitief wordt teruggedrongen,
mag één zaak duidelijk zijn:

lopig geschat op 1,2 miljard euro. And counting. De
dramatische soldenverkoop
is eveneens een ernstige
tegenvaller. Ook in ons land

Geen stripbeurs
onze winkelstraten gaan er
in 2021 niet meer hetzelfde
uitzien. De kledingsector beleeft wereldwijd een

AALST
De stripbeurs in het Lyceum op 13 september gaat niet door. “Wij moeten jullie
waarschijnlijk niets meer vertellen over
het Corona-virus. Na lang beraadslagen
en vooral wachten en hopen op beter
nieuws, hebben wij alsnog beslist om
onze stripbeurs NIET te laten doorgaan,
“ aldus Bart Soetinck.

Het mag
duidelijk zijn:
2020 wordt een
dramatisch jaar
waarin geen
enkele kledingketen zonder
kleerscheuren
uitkomt
crash, die hallucinante proporties begint aan te nemen.
Faillissementen, winkelsluitingen, massa-ontslagen,
overnames, chaotische uitverkoop-toestanden, koers-

en in onze regio sneuvelen
winkels en banen bij bosjes.
Een van de meest getroffen ketens is de Mechelse
modegroep FNG, die zopas
failliet is verklaard en wanhopig overnemers zoekt. FNG

Group is de paraplu boven
winkels als Brantano, Miss
Etam, Steps, CKS, Claudia
Sträte r, Promiss e n Fred
& Ginger. Goed voor zo’n
500 winkels en liefst 3.000
werknemers in België,
Nederland en Scandinavië,
met verschillende vestigingen
in Ninove, Aalst en Gent. De
JBC-groep – zelf al twee jaar
verlieslatend – neemt Fred &
Ginger, CKS en Baker Bridge

Screenen

AALST
Wie zich ziek voelt en niet bij zijn huisarts terecht kan, kan dagelijks tussen 19 en 20 uur terecht in het mobiel
screeninglab, ter hoogte van de huisartsenwachtpost in de Leopoldlaan. De
bedoeling blijft dat je je in eerste instantie naar je huisarts begeeft. Zij moeten
nog altijd zo veel mogelijk hun eigen
patiënten te zien krijgen. Enkel wie om
de een of de andere reden niet terecht
kan bij een huisarts, kan bij het screeningslabo terecht. Daar is een verpleegster en een arts aanwezig van 19 tot 20
uur. ’s Ochtends kun je ook van 7.30 tot
10 uur terecht in de wachtpost, maar
dan enkel met verwijzing door een arts.
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manipulaties, directiewissels… Je kan het zo gek niet
bedenken, of het gebeurt.
De voorlopige verliezen bij
de kledingketens wordt voor-

over, maar niemand dur f t
voorspellen welke winkels al
dan niet zullen blijven. Dat
geldt ook voor Brantano, dat
overgenomen wordt door het

Duitse concern Deichmann
die slechts 43 van de 109
winkels zal veranderen in vanHaren. De Euro Shoe Group,
de groep achter de keten
Bristol met zo’n 250 winkels
in België en Nederland, plant
de sluiting van opnieuw 17 filialen. Ondertussen is ook de
Belgische tak van modeketen
Camaïeu (25 winkels) failliet.
Weer 130 mensen werkloos.
De winkelketen Wibra deed
een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie. Alle 81
Wibra-winkels in ons land
worden onder de loep genomen. Inditex, de Spaanse
holding boven kledingketens
Zara en Massimo Dutti, gaat
wereldwijd meer dan duizend winkels sluiten. In amper
drie maanden tijd boekte de
groep een verlies van 409
miljoen euro. Voor enkele
maanden vroeg E5-Mode
bescherming aan tegen zijn
schuldeisers en kreeg uitstel

van betaling. De toekomst
moet uitwijzen of het geen
uitstel van executie wordt.
MASSA-ONTSLAGEN
De kans dat sommige etalages van zelfs vaste waarden
als Galeria Inno of LolaLiza
afgeplakt worden met krantenpapier en ‘Te Huur’ is niet
langer ondenkbaar. En dan
mag ons land nog enigszins
van ‘geluk’ spreken. Want de
Britse kledingketen Marks
& Spencer gaat maar liefst
7.000 jobs schrappen. Voor
ons land heeft dat weinig
gevolgen, want de laatste
Marks & Spencer-winkel sloot
hier al in 2017 zijn deuren. Het
mag dus duidelijk zijn: 2020
wordt een dramatisch jaar,
waarin geen enkele kledingketen zonder kleerscheuren
uitkomt. De situatie dreigt
even chaotisch te worden
als de inderhaast geïmproviseerde uitverkoop van de
failliete Brantano-winkels. De
vele faillissementen en overnames zullen de komende
jaren ongetwijfeld ook uw
v e r t r o u w d e w i n ke l s t r a a t
hertekenen. (ggm)

BEZOEK ONZE
WEBSITE MET
ADVIES

053/77.42.25
GRATIS SCHATTING VAN
UW EIGENDOM

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Aalst

Aalst

Lede

Aalst

€ 145.000

€ 259.000

€ 369.000

€ 199.000

Leuk appartement gelegen
op het 1ste verdiep.
Bestaat uit: inkomhal, keuken,
ruime leefruimte, nachthal
met ingebouwde kasten,
2 slaapkamers, gastentoilet en
badkamer. Kelder. Ruim terras.
EPC:202 UC:1887693
Vg-Wg-Gmo-Vkr-Gvv

Gerenoveerde woning.
Het gelijkvloers bestaat uit:
living, keuken, berging, washok,
toilet en tuin. 1ste verdiep bestaat
uit: nachthal, badkamer, toilet en
3 slaapkamers. zolder vaste trap.
Ruime garage.
EPC:331 UC: 2273113
Vg-Wg-Gmo-Gvkr-Gvv

Nieuwbouwwoning met zuidwest
gerichte tuin. Gelijkvloers bestaat
uit: inkomhal, open keuken,
washok en ruime garage.
De 1ste verdieping bestaat:
nachthal, living. De 2de
verdieping: nachthal/overloop,
2 slaapkamers, toilet en badkamer.
EPC: 137.27 UC: 41034-G2011_158/EP12733/A001/D01/
SD001.
Vg-Vv-Gvkr-Wg-Gmo

Appartement in het centrum.
Gelegen op 3de verdieping.
lift. Appartement bestaat uit:
inkomhal, vestiaire, toilet,
living en vernieuwde keuken,
hal, 2 slaapkamers en badkamer,
aansluiting wasmachine
en droogkast. 2 terrassen.
EPC:206 UC: 2302361
Vg-Gvv-Gvkr-Wg-Gmo

MEER DAN EEN
GRATIS SCHATTING...
EEN COMPLETE
VERKOOPANALYSE!
Een vastgoedanalyse en schatting
wordt uitgevoerd door één
van onze Structura – vastgoedexperten
en verhoogt de garantie
op een snelle verkoop.
Door onze uitstekende regiokennis
kan Structura veel verder gaan
dan enkel een gratis expertise
en waardebepaling.

BENIEUWD?
Contacteer ons op
053/77.42.25

W W W. S T R U C T U R A . B E H E E F T M E E R D A N 4 0 0 D R O O M PA N D E N
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Kort
nieuws
GRATIS PARKING

De personeelsparking van Tereos
wordt elk weekend gratis opengesteld
vanaf vrijdag 14u tot maandagochtend 6u. Deze parking zal op drukke
momenten de parkeerdruk mee helpen
opvangen en zal de economische activiteit en de beleving van de stad mee
helpen ondersteunen.

BRUTALE AANVAL

In de Molenstraat in Aalst zijn enkele
jongeren vorige week op klaarlichte
dag een appartement binnengevallen.
Ze vielen vervolgens de bewoner aan,
mogelijk ging het om een afrekening.
De jongeren vielen een appartement
binnen door de glazen deur stuk te
slaan en gaven er enkele klappen aan
de bewoner.

UIL BEWAAKT HOEZEKOUTER

Een bosuil waakt voortaan over de
volkstuintjes van de Hoezekouter. Hij
gaat er op jacht op vijand nummer
één van de tuinders, de woelmuis. De
uil werd gevonden in aast en enkele
maanden verzorgd in het vogelopvangcentrum van Merelbeke. Hij is nu weer
uitgezet in de kouter.

TONNAGE BEPERKING
VANAF JANUARI 2021

De stad wil een tonnagebeperking
voor zwaar vrachtverkeer invoeren
vanaf volgend jaar. Tot kwart voor
negen mag geen enkele vrachtwagen
van meer dan 7,5 ton het centrum inrijden. De regel is ook van toepassing
in schoolvakanties. Aanvankelijk was
het de bedoeling dit in te voeren vanaf
1 juni. Een tonnagebeperking van 3,5
ton is er niet want dat betekent dat veel
bestelwagens geen toegang zouden
kunnen krijgen.

Gouverneur Carina Van Cauter
“Ik ga me zeker niet opsluiten”
REGIO
Op het moment dat u deze
Goeiedag in uw bus vindt, zou
de kersverse nieuwe OostVlaamse gouverneur Carina
Van Cauter (58) – indien alles
naar wens verloopt – plechtig en wel geïnstalleerd moeten zijn. “Ik wil een brug zijn
tussen het probleem en de
oplossing”, laat ze al meteen
verstaan tijdens ons eerste
gesprek. Dat moet wel lukken,
want als justitie-specialiste is
Van Cauter het gewend oplossingen te vinden voor moeilijke materies. Zij ziet daarbij
alvast twee dringende prioriteiten: de Oost-Vlamingen zo
goed mogelijk door de crisis
loodsen en de lokale economie opnieuw relanceren. Van
Cauter is meteen de eerste
vrouwelijke gouverneur van
Oost-Vlaanderen. Is dat een
voor- of een nadeel? “Geen
van beide”, replikeert ze. “Ik
heb mij als vrouw in de politiek nooit benadeeld gevoeld.
Vrouwen benaderen problemen soms anders dan mannen. Mannen spelen com-

municatief sneller op de bal.
Als vrouw wil ik een situatie
eerst analyseren en ontmijnen en pas daarna communiceren. Wat ik wél heb

geleerd: oplossingen bereik
je niet voor het oog van de
camera’s. Ik incasseer liever
kritiek omdat een oplossing
even op zich laat wachten
dan – door te snelle beslissingen – bijvoorbeeld de veiligheid van burgers in gevaar te
brengen. Maar als mijn analyse klaar is, zal ik me zeker
bereikbaar en beschikbaar
tonen. Wees gerust, ik ga me
zeker niet opsluiten!” Carina
Van Cauter was al provincieraadslid in 2000 en gedeputeerde in 2004. De pijnpunten

AALST
G rootste Cade aubon van
Vlaanderen schenk t 2.500
euro aan Aalsterse ziekenhuizen. De Grootste Cadeaubon
van Vlaanderen, een initiatief van cadeaubonaalst.be,
Winkelen in Aalst, Roularta
en NSZ, heeft het personeel

dat het zorgpersoneel meer
verdiende”. Zo ontsproot er
het idee om mensen te vragen om een symbolische
euro te geven aan de zorg.
Mensen konden kiezen of ze
aan een specifiek ziekenhuis
schonken of aan de 60 geselecteerde ziekenhuizen in het

van de Aalsterse Ziekenhuis
cadeaubonnen geschonken
die k u nne n ge spe nde e rd
worden bij de lokale handelaars in Aalst. Het idee voor
d e G r o o t s te C a d e a u b o n
va n V l a a n d e re n r i j pte i n
volle coronacrisis, legt Björn
Verbrugghe uit. “Wij zagen
dat er een enorme solidariteit
was met de zorg onder meer
door het dagelijkse applaus.
Maar wij waren van oordeel

algemeen. Deze actie leverde
uiteindelijk meer dan 14.000
euro op. “Daarnaast was het
zo dat we met dat geld ook
nog een tweede bedoeling
hadden: de lokale handelaars, die ook hard getroffen
zijn door de coronalockdown,
een hart onder de riem steken”, verduidelijkt Björn. Het
geld zal dus gebruikt worden
om cadeaubonnen te schenken die geldig zijn bij Aalsterse

Om sluipverkeer tussen Erpe en
Nieuwerkerken te weren, worden verkeersborden geplaatst aan de Grote
Zadelweg in Erpe. “Heel wat automobilisten gebruiken het onverharde
deel tussen de Grote Zadelweg en
Achtermaal.

Vorige week werd beslist dat de terrassen tot eind september mogen blijven
staan. De verlenging werd besproken
op de veiligheidscel. Dat is alvast goed
nieuws voor de horeca. De situatie
wordt verder opgevolgd en getoetst
aan de geldende maatregelen. Verdere
verlengingen zullen uiteraard afhankelijk
zijn van de evolutie.
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KLEINTJES VERDIENEN
AANDACHT
Of ze als kersverse gouverneur ook aandacht zal hebben voor kleinere steden en
gemeenten zoals Ninove en
Denderleeuw, die kampen
met grootstedelijke problemen maar vaak moeilijk uit
de schaduw van steden zoals
Aalst en Dendermonde uitkomen? “Uiteraard verdienen
kleintjes onze aandacht”, lacht
ze. Dat weet ik als gouverneur
van amper 1,60 meter maar al
te goed.” (ggm)

verg.1713

BOEK NU UW
ZOMERVAKANTIE 2020
BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR
VLIEGTUIGREIZEN • CRUISES
AUTOVAKANTIE • BUSREIZEN
TREINREIZEN • BEGELEIDE RONDREIZEN
VLIEGTUIG – TREIN – BUS TICKETTEN
Wij werken samen met alle erkende touroperators.

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

Bezoek onze website www.reizenbrava.be

AALST
BNI Land van Aalst gaat komend
weekend nog eens de Aalsterse
winkeliers een hart onder de riem

steken. Zo verdelen enkele leden
goodiebags en een hip mondmasker. “We bezorgen ook info
over onze leden, de werking van
onze chapter en hoe we elkaar
door deze moeilijke periode kunnen helpen”, klinkt het. De leden
van BNI verzamelen elke donderdag om 7 uur in de feestzaal van
Hotel Royal Astrid. Tijdens een
gestructureerde vergadering leren
de zelfstandige en ondernemers
elkaars business en persoon beter
kennen en zetten ze hun zakelijke
netwerk voor mekaar open.

Geld voor ziekenhuizen

WERKEN

TERRASSEN VERLENGD

in Oost-Vlaanderen zijn haar
niet onbekend, maar toch
laat ze niet in haar kaarten kijken. “Ik ga eerst een rondje
Oost-Vlaanderen doen, om
nader kennis te maken met
alle lokale besturen. Ik wil hun
bezorgdheid en betrachtingen
leren kennen. In mijn aanpak
wil ik hokjes overstijgen, de
middelen op lokaal, provinciaal en federaal niveau coördineren en waar mogelijk lokaal
overschrijdende problemen zo
efficiënt mogelijk aanpakken.”

BNI steunt lokale handel

handelaars. “Wij geloofden
ook heel sterk in het idee van
de Grootste Cadeaubon en
wilden als District A, de handelsvereniging en initiatiefnemer achter Winkelen in
Aalst, het zorgpersoneel een
hart onder de riem steken”,
pik t Christ’l De Wuf fel in.
Cadeaubon Aalst is geldig bij
meer dan 65 lokale handelaars in Aalst en omstreken.
“Wij zijn erg dankbaar voor
deze solidariteit en erkenning
voor onze medewerkers”, laat
Dorien Buyst, verantwoordelijke Communicatie bij ASZ
Aalst weten. “Bovendien zijn
we blij dat we via Cadeaubon
Aalst iets terug kunnen doen
voor de lokale handelaars in
Aalst”. Ook de andere ziekenhuizen zullen in de loop van
de komende weken hun gift
ontvangen. Op de foto’s zie je
het officiële overhandigingsmoment met vlnr: Michael
Redant, District A; Christ’l De
Wuf fel, District A, Hilde Van
Sompel, personeelsdirecteur
ASZ, ;Jolien Eeckhout, stafmedewerker HR ASZ en Yordy
Eelen, Cadeaubon Aalst.
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Kandidaturen
VVAK prijs
AALST
Elk jaar reik t de Vereniging voor
Aalsters Kultuurschoon (V.VAK) samen
met de Stad Aalst een geldprijs van
3100 euro uit aan mensen die hun
woning op een historisch verantwoorde manier renoveerden of die het
gebouw in oorspronkelijke staat mooi
wisten te bewaren. Om de V.VAK-prijs
in de wacht te slepen hoef je niet te
wonen in een kaste e l of m i d d e leeuws pand,
ook kwaliteitsvolle ingrepen
aan een arbeiderswoning
of burgerhuis
kunnen meedingen! Ook gerestaureerde interieurelementen komen
in aanmerking voor zover deze toegankelijk zijn voor het publiek. In elk
geval moet het gaan om een ingreep
aan het waardevol cultuurschoon op
het grondgebied van Groot-Aalst.
Kandidaturen kunnen tot 30 september 2020 schriftelijk ingediend
worden bij het college van burg e m e e ste r e n s c h e p e n e n, We r f
9, 9300 Aalst of op het secretariaat van de Vereniging voor Aalsters
Kultuurschoon: Ronsevaaldreef 152,
9320 Erembodegem.

Recreatief
Terjoden
AALST
Op 23 juni 2020 werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de
gemeenteraad definitief vastgesteld.
Het RUP is van kracht vanaf 3 september 2020 (veertien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad). Je
kunt het gemeenteraadsbesluit met het
RUP-dossier raadplegen op de website
van de stad. In Erembodegem, aansluitend bij de kern van Terjoden, bevindt
zich een omvangrijk woonuitbreidingsgebied dat is gesitueerd tussen
de Geraardsbergsesteenweg (N460),
Ninovestraat, N45, spoorlijn BrusselGent en Broeder de Zwaeflaan. De stad
Aalst maakte voor dit gebied een ruimtelijk uitvoeringsplan op, rekening houdende met de gekende ruimtevragen
en knelpunten in de omgeving. Met het
RUP werd het woonuitbreidingsgebied
omgevormd naar onder meer recreatie voor de herlokalisatie van de lokale
tennisclub Byblos en de inrichting van
een recreatief domein voor andersvaliden. Maar verder kreeg de bestaande
bedrijvigheid er beperkte uitbreidingsmogelijkheden en werd een gedeelte
van het gebied als parkzone ingekleurd.
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Geen tentoonstelling

AALST
De DAK fotowedstrijd verliep
door Corona anders. Hier ziet
U de groepsfoto van de laureaten. In tegenstelling tot vorig
jaar deze keer meestal bekende gezichten. De opkomst
was beduidend lager. Door
de corona-pandemie vonden
enkele oudgedienden opnieuw
wat meer tijd om na jaren nog
eens mee te dingen naar de
eerste plaats. Anderen vinden
het vanzelfsprekend om mee
te doen. “Wij zijn dan ook zeer
tevreden en mogen onze fotowedstrijd opnieuw een succes noemen, met de grootste
dank voor de volharding in
deze moeilijke periode”, aldus

Antoine Van der Heyden. De
winnaar werd Luc Wils. Door
het wegvallen van de traditionele fototentoonstelling wer-

den we enkele alternatieven
bedacht. Er is een slideshow
gemaakt die permanent te
bekijken is op het Youtube
Kanaal van DAK vzw.Dak staat
ook iedere 5 jaar garant voor
een tof fotoboek. “Naast het
zelfgemaakte beeldmateriaal,
beroepen wij ons op de aanwezige fotografen voor het vergaren van beeldmateriaal voor
documentatie van ons vijfjaarlijks "Aalsters Carnavalsboek"
en uitbreiding van ons beeldarchief, waarvoor wij streven
naar de kwalitatieve, mooie en
sfeervolle, sprekende beelden.
Uw gepubliceerde foto kan
pronken in ons boek en andere
realisaties.

MODERN I KLASSIEK I MAATWERK

Uw idee
is onze
realisatie
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PA RLO - EN VIDEOFONIE I C A MER A BEWA KING

Eendracht verliest openingswedstrijd (0-2)
AALST
In de Super League zijn nu ook
afgelopen weekend Eendracht
Aalst Ladies in actie gekomen.
Ze hebben zich versterkt. Ze
hadden vorig seizoen al een
goede ploeg en ze zitten in een
positieve flow. Als ze daar nog
wat verder kunnen op surfen,
zouden zij wel eens de verrassing van de competitie kunnen

worden”, zegt Brugge trainer
Leo Van der Elst. Hij opende de competitie tegen Aalst.
Nadat corona al roet in het eten
gooide voor een welverdiende
titelmatch en dito viering, was
er een nieuwe mijlpaal zonder
supporters. “Het protocol van
de Super League laat voorlopig
slechts 1 supporter per speelster toe, maar de Stad Aalst

laat momenteel helemaal geen
publiek toe. "Op dat vlak zit
het tegen want het zijn gemiste
kansen om aan klantenbinding te doen.", zegt trainer Dirk
Decoen. "Voor zo'n mooie seizoensopener zouden er toch
wel enkele honderden supporters afzakken naar het stadion.
Het is ook financieel een tegenvaller zonder ticketing- en res-

taurantinkomsten. Gelukkig zijn
onze sponsors trouw gebleven. Langs deze weg wil ik
hen daarvoor bedanken want
het zijn voor iedereen moeilijke
tijden." De start van de competitie is in ieder geval zwaar.
"We treffen inderdaad eerst
de teams uit de Super League
van vorig seizoen. Na Club,
volgen A A Gent, Standard,

OHL, Anderlecht en Genk. De
duels met de andere nieuwkomers volgen daarna pas.
Langs de andere kant is de rol
van underdog geen nadeel."
Hoe zullen de waardeverhoudingen liggen? "Anderlecht en
Standard strijden om de titel.
Paars-wit heeft veel individueel talent (de landskampioen lijfde Red Flames Tessa
Wullaert en Kassandra Missipo
in, nvdr). Het zal zaak zijn om
een plannetje klaar te hebben
om daar iets tegenover te stellen. De Rouches teren dan
weer op veel karakter en temperament wat ook een must
is. Als nummer drie zie ik Club
Brugge YLA. Ze hebben zich
in de loop van vorig seizoen
aangepast aan het niveau en
deden enkele gerichte transfers. Gent en Genk is nog wat
kof fiedik kijken. Met OHL,
Zulte Waregem, Charleroi en
Woluwe moeten we kunnen
wedijveren en punten pakken.
Ik denk dat we ook wel eens
voor een uitschieter kunnen
zorgen. Al hoop ik dat we het
niet laten afweten in de andere
wedstrijden."Foto Eendracht
Aalst

POITIERS

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
15

CHANTELLE - PASSIONATA - EMPREINTE - FELINA - DACAPO

NIEUWS.BE

We zetten voor u alle transfers voor het seizoen 2020-2021
van de voetbalteams uit Groot Aalst op een rijtje:
2DE AFDELING
EENDRACHT AALST
• Trainer: Bart Van Renterghem.
• In: Steve Colpaert (Antwerp), Rubin
Belesi (beloften).
• Uit: Cédric Mitu (SK Londerzeel),
Jordy Verstraeten (SK Londerzeel),
Jan Mertens (Mariekerke-Branst),
Ken Van Den Berghe (Sparta
Petegem), Gertjan Martens
(Knokke), Robbe Capelleman (Olsa
Brakel), Julien Devriendt (?), Zeb
Van Gerven (?), Benoit Ladrière (?),
Fabio Vandenbossche (?).

2DE
PROVINCIALE C

Jordy Eemans (Hofstade), Nicolas
Gilliet (TK Meldert), Nicolas Van Der
Vekens (Kerksken-Haaltert), Jens
Boemans (stopt).
GIJZEGEM
• Trainer: Kenny Coen en Stijn
Vergeylen.
• In: Lorenzo Bruneel (Herdersem),
Arne De Schutter (Hofstade), Danny
Gysbrecht (terug na sabbatjaar),
David Pauwels (Moorsel), Dimitri
Van Den Borre (vrije speler), Kenzo
Waegeman (Hamme Zogge).
• Uit: Nesin Aeti (Schelde), Valentijn
Van Mol (stopt).

Keymeulen (TK Meldert), Lennert
Van Lippevelde (Lede).
• Uit: Dieter De Bruycker (KV SintGillis), Michiel De Pelsmaeker
(KV Sint-Gillis), Jelte De Smet
(Kerksken), Sebastiaan Dufour
(KV Sint-Gillis), Steffen Lerminiaux
(Baardegem), Sam Meert (Moorsel),
Gaetan Paerewijck (Kerksken).
TK MELDERT A
• Trainer: Davy Cooreman.
• In: Arjo Adriaenssens (St.
Denderleeuw), Kim Bal (St.
Denderleeuw), Kevin De Sa Faria
(Opdorp), Amar Elias Kaadouch

VJ BAARDEGEM
• Trainer: Steven Bellemans.
• In: Sanjay Aerts (Bambrugge),
Jordy Vanderheyden
(Willebroek), Lukas De Brabanter
(Denderhoutem), Brent Van Damme
(Lebbeke B), Jonas Van Biesen
(Lebbeke B), Steffen erminiaux
(Hofstade).
• Uit: Catalin Smuter (Doggen),
Christophe Schraft (Asse-terHeide), Joseph Hakorimana
(Asse-ter-Heide), Jordy De Bloclk
(Baasrode), Arno Roesems
(Baasrode), Ousama Tourk
(Asse-ter-Heide).

3DE
PROVINCIALE D
FC DOGGEN
EREMBODEGEM
• Trainer: Wim D'Hoe.
• In: Catalin Smuter (Baardegem),
Thomas Camu (Aaigem), Simon
Rossignol (Teralfene), Cedric De
Mey (Borchtlombeek), Jason Snel
(Voorde-Appelterre).
• Uit: Emiel Verstraeten
(VC Herzele-Ressegem).
SK EREMBODEGEM
• Trainer: Chris Uyttersprot.
• In: Steve De Backer (Galmaarden),
Robin Baetens (Boka United),
Haroun Kawawa Sylla (S. Moorsel),
Thomas Van Belle (TK Meldert),
Alexander Grodz (Aalst), Marnix
De Rijck (Essene), Sety Lambrecht
(vrije speler).
• Uit: Ruben De Mesmaeker (Mere),

HERDERSEM
• Trainer: Frederic Van Biesen.
• In: Gerrit Bombeeck (Moorsel),
Glenn Cauwel (Herzele-Ressegem),
Dylan De Bolle (Melsen), Glenn De
Lange (Okegem), Niels De Smet
(Voorde), Brihans Gjini (Haaltert),
Yoran Guns (Moorsel), Sferre
Janssens (Moorsel), Thomas
Pieters (Moorsel), Philip RiveraGuillen (OB Lebbeke), Filip Sinove
(Aaigem), Kenneth Timmermans
(Vlierzele), Kevin Timmermans
(Vlierzele), Bram Van Den Bossche
(Oudegem), Joachim Verdonck
(Borsbeke), Yves Verhellen
(Nederhasselt).
• Uit: Pieter Pereboom (stopt),
Okan Taslidere (Meerbeke).
HOFSTADE
• Trainer: Jan Topke.
• In: Jordy Eemans (Erembodegem),
Larens Keppens (Lede), Stach

 

TRANSFERoverzicht

(E. Buggenhout), Andy Karakut
(FC Lebbeke), Michael Malfroid
(St. Denderleeuw), Bas Menten
(FC Dender), Ian Raeymaekers
(Berlare), David Roquet (Opdorp),
Niels Van Grembergen (HO Kalken),
Thomas Vandenbreen
(KV Sint-Gillis), Jeremy Vander
Linden (St. Denderleeuw).
• Uit: Pieter Bonnarens (onbekend),
Jorg De Picker (Voorde), Jonas
Droessaert (St.Denderleeuw), Jarne
Franchet (St. Denderleeuw), Ahmed
Gacem (Gerda), Stach Keymeulen
(Hofstade), Idrissa Koné (Opdorp),
Pape Kouyaté (onbekend), Malik
Labiad (onbekend), Samba Ly
(Eine), Adilon Saiti (Ukkel), Zeno
Schockaert (Grembergen), Babacar
Seck (onbekend), Mauro Seminario
(Schepdaal), Thomas Van Belle
(Erembodegem), Bram Van
Vaerenbergh (St. Denderleeuw),
Aslan Veekmans (stopt).

4DE
PROVINCIALE D
TK MELDERT B
• Trainer: Mario Walraevens.
• In: Antony Buccela (Ternat),
Nicolas Grilliet (Erembodegem),
Devin Kirenga (Moorsel), Marc
Kidwe (Haaltert), Rene Koudijzer
(Kerksken), Manza (Haaltert), Mike
Mergan (Asse-ter-Heide), Renedi
Mukoko (Moorsel), Tibeau Van
Impe (Lede).
• Uit: niemand.
SCHROEVERS MOORSEL
• Trainer: Gert Peelman.
• In: Keanu Buyle (Erembodegem),
Niels De Brabander (Asse-terHeide), Yorick De Greve (Mere),
Jonas Gilliet (Eksaarde), Sam
Meert (Hofstade), Niel Uyttersprot
(Hekelgem), Kobe Van Hove (Mere).
• Uit: Kristof Bammens (onbekend),
Gerrit Bombeeck (onbekend),
Bart Callebaut (onbekend), Sven
De Coppel (Kerksken), Yanick
De Cuyper (Aaigem), Devin
Kirenga (TK Meldert B), Renedi
Mukoko (TK Meldert B) , David
Pauwels (onbekend), Mathias
Pauwels (Oudegem), Seppe
Reus (Smetlede), Glen Van Den
Driessche (Nieuwerkerken), Niels
Van Extergem (Nieuwerkerken),
Kevin Van Pottelberghe (OB
Lebbeke).
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Inhaalwedstrijden
Eendracht
AALST
Voetbal V la a nde re n he ef t de
inhaaldata van de eerste twee
c ompetitiewe dstr ijde n ge pro gra mme e rd op woe nsdag 11
november om 15u (uit bij RC

Hades Hasselt) en zondag 3 januari om 14u30 (thuis tegen FC
Heur-Tongeren). Het eerste periodekampioenschap zal dus pas
begin januari helemaal afgewerkt
zijn.

Twee jaar lang prins

ANITA - SAPPH - SCHIESSER - SWAMI - RUIME KEUZE BADMODE

NIEUWS.BE

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

0477/81.14.40

AALST
Op 23 augustus was het de verjaardag van prins Carnaval Yvan De
Boitselier. De prins kreeg heel wat
felicitaties. Zijn jaar is in ieder geval
uniek want door Corona kon hij

amper genieten van zijn titel maar
dat wordt goedgemaakt want er
komt geen nieuwe prins in 2021.
Yvan is dus de eerste Aalsterse
prins die twee jaar na elkaar prins
zal zijn. (Foto Koen De Vogelaere)

EENDRACHT
NIEUWERKERKEN
• Trainer: Davy Van Keer.
• In: Jens Coetsiers (Aaigem),
John Thermans (Moorsel), Glenn
Van Den Driessche (Moorsel),
Ryan Michiels (Kerksken), Balfder
Michiels (Ophasselt), Edison
Madaleno (vrije speler), Niels
Van Extergem (Moorsel), Cifdine
Hadi Abedlah (Mazenzele),
Brigan Cardon (Kerksken), Matti
Adams (Kerksken), Gilles Cardon
(Kerksken), Michael Cortals (vrije
speler).
• Uit: Selim Taslidere (Ophasselt),
Yordy Vaeyens (Doggen), Kevin
Coignau (Wichelen), Geoffrey
Navarro Drada (?), Niels Van
Cothem (Wichelen), Gianni Limpens
(?), Jens De Loy (Okegem).

OOK VOOR DE SPORT ZIT U BIJ GOEIEDAG OP DE EERSTE RIJ WWW.GOEIEDAG.BE
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Vredesloop gaat niet door

AALST
Bij de opgravingen aan het
Esplanadeplein hebben Solvaarcheologen de vroegere gracht van de
stadsomwalling en een brug gevonden.
Aan de buitenzijde van de gracht liggen
verschillende grote laatmiddeleeuwse
kuilen. De komende weken zullen deze
verder worden onderzocht. Wellicht zullen ze veel informatie kunnen opleveren
over het leven binnen en buiten de stad
Aalst”, zegt intercommunale Solva.
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Volg ons via

alst
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CORONA VACCIN 2020
alst

alst

alst

AALST
Er komt geen 10de Priester
Daens Vredesloop in 2020.
Dat hebben de organisatoren beslist. Mogelijks komt er
een alternatief in de vorm van
een Vredeswandeling. Wat
één groot feest moet worden
wordt nu overschaduwd door
de gevolgen van COVID-19.
De organisatoren (Vredeshuis,
Priester Daensfonds,
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te laten verlopen, de te verwachten opkomst en onmogelijkheid van kleedkamers,
douchegelegenheid en catering dwongen de organisatoren samen met de kans op
een financieel debacle deze
stratenloop dit jaar niet door
te laten gaan en te hopen
op gunstigere omstandigheden in 2021."foto Hendrik
De Schrijver.

Levensvreugde zoekt paradijs
AALST
Bij Levensvreugde is men op
zoek naar een locatie om een
project op te starten waarin
verblijvenden zelf de zaak kunnen runnen. “Wij bouwen aan
ons pannenkoekenparadijs
waar men kan genieten van
gespecialiseerde, heerlijke en

ambachtelijk gemaakte recepten. Een plekje waar onze
mensen met een beperking
uit Levensvreugde Verblijven
zich veilig genoeg voelen om
op een voor hen volwaardige manier mee te draaien in
een stukje ”vriendelijkheid”
van Aalst. Wens je onze visie

kracht bij te zetten dan kan
dit door een catchy naam te
bedenken voor onze ‘Grand
cru’-smulkaart. De origineelste
naam wint in september de
cadeaubon van ons sociaalondernemend project! Mail
je idee naar ikvondjenaam@
levensvreugde.be”.

Werken Nieuwerkerken

430.000
mensen bereiken

Lydia Van Asbroeck
0475 27 88 18

Conny Segers
0477 81 14 40

Mira De Bruyn
0494 08 76 72

Asse-MerchtemOpwijk :

Vilvoorde-MeiseGrimbergen :

Groot Aalst :

Ninove-LiedekerkeRoosdaal-AffligemDenderleeuw :

Dilbeek-Ternat-BeverLennik-Gooik-HerneGalmaarden-Pepingen

24.325 exemplaren

34.998 exemplaren

31.775 exemplaren

36.935 exemplaren

36.335 exemplaren

N° 408

16 september

N° 202

16 september

N° 90

02 september

N° 173

02 september

N° 164

09 september

N° 409

07 oktober

N° 203

07 oktober

N° 91

23 september

N° 174

23 september

N° 165

30 september

N° 410

28 oktober

N° 204

28 oktober

N° 92

14 oktober

N° 175

14 oktober

N° 166

21 oktober

N° 411

18 november

N° 205

18 november

N° 93

04 november

N° 176

04 november

N° 167

10 november

N° 412

09 december

N° 206

09 december

N° 94

25 november

N° 177

25 november

N° 168

02 december

N° 95

16 december

N° 178

16 december

Voor alle verschijningsdata en tarieven van onze verschillende edities,
ga naar onze website www.goeiedag.be en klik op ‘adverteren’
Weversstraat 27/1 - 1730 Asse - Tel: 02/452.35.36. - info@goeiedag.be - www.goeiedag.be
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AalstMixt en Atletiek Land
Van Aalst): "De 10de editie van de Priester Daens
Vredesloop zou dit jaar doorgaan op zondag 15 november
doch de onzekerheden met
betrekking tot het toegestane
aantal deelnemers en toeschouwers, het in te zetten aantal vrijwilligers om
binnen de limieten van de
maatregelen het event veilig

Pepingen

Bever

Gracht

NIEUWERKERKEN
Er is ongerustheid over de
ve r s c h i l l e n d e we r ke n d i e
tegelijkertijd plaatsvinden in
de deelgemeente. Schepen
JJ De Gucht reageerde
op de bezorgdheden over
de veiligheid e n ongelukkig samenvallen van de werken in Nieuwerkerken. “We
vragen aan de inwoners van
Nieuwerkerken begrip voor
deze situatie. Om de veiligheid van de zwakke wegg e b r u i ke r te g a r a n d e re n,
wordt er sowieso een veilige doorgang voorzien aan de
Blauwenbergstraat. Tijdens
de werken aan de Tolstraat
wordt er voor de zwakke weggebruiker een apar te fiets/
wandelroute voorzien langs de
parking van "De Parel" richting
Ankerstraat om zo een deel
van het drukke verkeer te kunnen vermijden. We monitoren
de situatie op de voet en zul-

len bijsturen waar nodig.” Bij
Lijst A is er niet overtuigd.
“Onze vraag blijkt terecht als
je de verhalen hoort en leest.
Maar maak je geen zorgen,
ook wij monitoren de situatie.”
reageert Ann Van de Steen.
De werken door Infrabel zouden omwille van corona trager
dan gepland van start gegaan
zijn. Anderzijds zijn de werken
aan de Blauwenbergstraat

Basketbal
AALST
In het Forum starten volgende week de
eerste trainingen. Voorlopig nog zonder
publiek. De club schrijft een oefencampagne uit in de voorwaardelijke wijs. De
eerste ploeg heren start normaal op
26 september. De dames Osiris spelen
deze zaterdag een eerste oefenwedstrijd thuis tegen Namen vanaf 20.30u.
Best wel de website van de club checken.

Wat met
carnaval
AALST
Geen carnaval in Ninove en misschien
ook niet in Aalst. De carnavalisten moeten nog eventjes geduld oefenen. Het
stadsbestuur zit in september nog eens
samen met alle belanghebbenden,
waaronder de vertegenwoordigers van
de carnavalsgroepen.

Gaat VLD en
N-VA verder
zonder CD&V?

nu voorzien omdat er minder
(school)fietsers zijn tijdens
deze vakantie. Naast de aanleg van het verkeersplateau,
komen er in het kader van de
voorbereiding voor geplande
straten op de Siesegemkouter
o o k r i o l e r i n g swe r ke n a a n
te pas. Gemeentera adslid
A n n Va n d e S te e n vo l g t
elk dossier van dichtbij
op.

AALST
Een maand na de gruwelijke dood van
Ilse Uyttersprot (CD&V), is de grote
hamvraag of de schepen in september al dan niet vervangen wordt. N-VA
staat hier alvast niet voor te springen
en heeft ook zonder CD&V een nipte
meerderheid. De kans is dus groot dat
de christendemocraten nu officieel naar
de oppositiebanken worden verwezen.
De plotse dood van Ilse Uyttersprot
heeft diepe wonden geslagen in Aalst.
Tot immens ongeloof en verslagenheid
werd ze op 4 augustus in haar slaap
vermoord door haar vriend. Het spreekwoord “De een zijn dood is de andere zijn brood” is alweer springlevend.
Ilse Uyttersprot werd eerder reeds alle
bevoegdheden ontnomen omdat ze de
begroting niet wenste goed te keuren
en de meerderheid haar beschuldigde
informatie te lekken naar de pers.
19
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Sloef boeken?

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

AALST
Aalst heeft een traditie met
poppentheater. Naast de
Bende van Richaar en

Tejooter Aabazjoer is er ook
Frans Gits met Sloef, poppentheater voor kinderen en
steeds volgens een thema.

RUIM - & ONTSTOPPINGSDIENST

DE
VLEMINCK JAN
Philippe - Danny

Scholen of andere organisatoren, die nog op zoek zijn
voor e e n poppe nthe ate rvoorstelling op hun school
voor komend schooljaar, dit
op woensdag of vrijdag tijdens de schoolweek, kunnen
via internet de vrije speeldagen raadplegen. www.sloef.
be. Verschillende thema's
beschikbaar: verkeer, milieu,
gezondheid, pesten, S & P,
Kerst, Pasen, carnaval, circus,
... Doelgroep: 4-8 jaar, ook
korte voorstellingen voor -4
jarigen. Bubbelvoorstellingen
met a angepaste uitkoopsommen. Info & boekingen:
info@sloef.be

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

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

PIETER JUNIUS

TOER is een
kunstige ontdekkingstocht

t

het Klein Parksken… TOER
zorgt toch nog voor een
vleugjes CIRK! deze zomer.
Er hebben zich ook een paar
kabouters verstopt langs het
TOERparcours. Ze zijn enkel
zichtbaar voor kindjes en houden zich verscholen tussen
het groen. Je vindt ze op de
kaart met een kaboutericoon.
Vind alle 8 kabouters, geef het
codewoord door bij de medewerkers van het toeristisch
kantoor en maak kans op een
mooie staycationprijs, namelijk
een ‘cadeaubon Aalst’ van 25
euro. De handige folder, met
plan en alle info over de acts
en installaties kun je gratis
afhalen bij het toeristisch kantoor, het administratief centrum en Utopia.

t

Op zoek naar personeel
in uw streek?
S

.
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eigen tempo kunt afleggen.
Tijdens de weekends voorziet de stad ook in extra acts.
Schaatsrijders op de spiegelvijver in het stadspark,
Elanders in het Heuvelpark,
magische paddenstoelen aan

22
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AALST
Nog tot 13 september kun
je te voet of met de fiets op
ontdekkingstocht gaan in de
stad. Een coronaproof kunstparcours, dat je – gewapend
met de gratis folder – op je

G
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0472/531648
info@fremaglas.beI www.fremaglas-aalst.be
www.fremaglas-aalst.be
0472/531648
I info@fremaglas.be
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Doorzettingsvermogen
en
enthousiasme zijn belangri
jker!

alst

Reclame adviseur

Bij Adrem staat er geen
leeftijd op talent.

•

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, ...
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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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Meer info:expo Holocaust
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voor €56

de achterbouw wordt volledig
heraangelegd tot een groene
ontmoetingsplek”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening
Caroline Verdoodt (N-VA).
Volg e ns Ve rdo od t z a l D e
Gendarmerie een nieuwe en
hedendaagse uitstraling geven
aan een in onbruik geraakte
site met verschillende loodsen. “Het ontwerp is compact,
waarbij de inplanting van de
bestaande bebouwing grotendeels behouden blijft. Het
project zal met zijn ontmoetingsruimte in een sterk verstedelijkte omgeving een groene
long en hefboom zijn voor de
hele buurt”, aldus de schepen
van Ruimtelijke Ordening.

Een leuke JOB
vlakbij huis?

t

Plaats hier uw publiciteit

aal – en buurtproject”, zegt
Smeyers. De doelstellingen
blijven overeind: er komt een
buurtrestaurant met gewone
en sociale tarieven, een sociale
kruidenier, een kinderdagverblijf en een zaal. “Het binnenplein tussen de voorbouw en

AALST
Stad Aalst heeft de omgevingsvergunning voor de uitbouw van De Gendarmerie
goedgekeurd. “Vorig jaar hadden een aantal buren een
gesprek gevraagd. Op basis
daarvan heeft het stadsbestuur in juni 2019 de eerste
bouwaanvraag ingetrokken en
op voorstel van de buurt aanpassingen doorgevoerd”, zegt
schepen van Sociale Zaken
Sarah Smeyers (N-VA). Vijf
bewoners dienden vorig jaar
een bezwaarschrift in. “We
hebben toen naar hun ideeën en bezorgdheden geluisterd. Bij aanpassingen werden zij telkens op de hoogte
gehouden. Dat is normaal:
De Gendamerie is een soci-

jobs

na degelijk overleg en rekening gehouden met lengte en
originaliteit. De CD kost 16
euro (40 stoetliedjes) en is te
koop in hal 6. (foto Koen De
Vogelaere)

als

Volg ons ook op Facebook en Instagram

Krejeis en de Schoitkitten
en natuurlijk dat van Salong
ze lf, Ros Kamie le os.
Verder werd de cd gevuld
met een aantal inzendingen. De leden selecteerden

t

pieter.junius@skynet.be • www.pieter-junius.net

AALST
De 18 Cd van de Salongcarnavalisten is er. Het werd
weer een dubbel cd met
de liedjes van de drie winnende groepen Possensje,

als

0478/84.11.87

Schot in dossier De Gendarmerie

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

Stoetliekes via Salong

Grond- en afbraakwerken
Terrassen, opritten en parkings
Containerdienst • Afsluitingen
Plaatsen van tuinhuizen
Vellen en rooien van bomen
Teelaarde, compost en boomschors

B
V
B
A

eltijds

r vol of de

rkoopste

Zoekt Ve

e

rslager.b

www.keu

0477/81.14.40
21

Z

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

OOK ZOEKERTJES MOGELIJK OP ONZE WEBSITE

WWW.GOEIEDAG.BE
VARIA

- 053/67 14 37 (na 19 u)
Rotansalon 7 personen /
massief eiken eettafel + verlengstukken / stoelen - doe
een bod - 0478/96 85 42

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

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.

Workshop snit en naad :
voor dames, heren, tieners
en junior's. Op zoek naar
een nieuwe hobby? Mode
is passie en kunst! Max. 4
pers.per groep. Keuze vakken. Gratis stikles en patronen.Dag-en avondlessen.
Inlichtingen na afspraak 02

TE HUUR

CONTACT

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

Weduwe (66) zoek t
man voor relatie en van
het leven te genieten 0472/33 12 40

Firma A&G Pleister en schilderwerken, kleine reparaties, proper werk en goedkoop - 0484/33 56 68

Moorsel – Woning
Ravenakkerstraat 14 –
053/70 10 74

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

Aalst – studio, rustig gelegen – 450€ - 0486/52 58
26

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)

Slager & Winkelmedewerker
gezocht: Slagerij
Vastenavondt zoekt gedreven medewerkers. CV naar
info@ vastenavondt.be tel:02/569.44.40

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

Start to run met Alva

Geen Faubourg

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)

466 62 35.
Gepensioneerde arts doet
afstand van boeken bioc h e mie, b a c t e r io l o gie,
wetenschappen algemeen
- 0495/43 97 94
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
Zorgzame hulp voor regelmatige diverse klussen (buitenwerk) Wonende in Aalst.
Tel: 0475/776099

JOBS

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 voor onbepaalde

Volg ons via

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) Ervaring 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

VERSCHIJNINGSDATA 2020
BAARDEGEM
Baardegem treurt want voor het eerst was er
geen Faubourgstoet. Corona gooide roet in
het eten. De ludieke stoet zou voor de 133 ste
keer uitgaan. Maar Staf De Koninck, de ontwerper van de carnavalsaffiche vorig jaar en
geboren en getogen Baardegemnaar zorgde
toch voor een plezante noot. Hij maakte met
enkele vrienden een heuse krijttekening van de
lokale burgemeester Geert Van de Perre. Een
drone kon deze foto maken van de indrukwekkende krijttekening van besteken, de bijnaam
van feestburgemeester Geert.

Basketploeg BC
Erembodegem
in quarantaine
AALST
De eerste ploeg van BC Erembodegem moet
10 dagen in quarantaine. Een speler van de
eerste ploeg testte positief op het corona
virus. De eerste twee wedstrijden van het seizoen zijn daardoor uitgesteld. De besmette speler was net teruggekeerd uit vakantie. De rest van de ploeg werd inmiddels
ook getest maar niemand bleek besmet te
zijn. Preventief moet de ploeg echter wel in
quarantaine. De start van het seizoen werd
uitgesteld.

Groot Aalst :
31.775 exemplaren
N° 91

23

september

N° 92

14

oktober

N° 93

04

november

N° 94

25

november

Conny Segers

Commercieel afgevaardigde
GSM: 0477 81 14 40
conny@goeiedag.be

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

www.goeiedag.be

foto Hendrik De Schrijver

AALST
Va n a f zo n d a g 6 s e pte m ber organiseert ALVA (Atletiek
Land Van Aalst vzw) in samenwerking met Aalst Sport en de
Vlaamse Atletiekliga haar jaarlijkse tien weken durende
Start2Run. Na tien weken loopt
men 5 km, dé manier om op
een verant woorde en veilige
manier de over tollige coronakilootjes k wijt te raken. Deze
editie is bijzonder omdat tegelijk
promotie wordt gemaakt voor
de pas aangelegde loopomloop, een realisatie van Sport
V l a a n d e re n e n A a l s t S p o r t.

Hierdoor kon de deelnameprijs
aan deze initiatie gereduceerd
worden tot het terugbetalingstarief van het ziekenfonds. De begeleiding is exclusief in handen van
begeleiders die gevormd zijn aan
de Vlaamse Trainersschool en
wordt “COVID-proof” georganiseerd. foto Hendrik De Schrijver

Voor meer info en
online-inschrijving:
www.atletieklandvanaalst.be
Trainingen beginnen en
eindigen bij “de Portier”
op Schotte.

Afscheid van Ilse

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

HOE UW ZOEKERTJE PLAATSEN?
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 70.000 inwoners.

RUBRIEK :
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REGIO :

AALST
Na de gruwelijke moord op ex-burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot likt Aalst nog
steeds zijn wonden. De politica werd door de
chauvinistische Aalstenaars op een piedestal
gezet. Op sociale media waren er honderden
reacties van medeleven met de familie. Vooral
de cultuur – carnavalswereld omschreven haar
als een grote madam. Ook de redactie van dit
magazine, Goeiedag radio en Oilsjt Mjoezik
willen alsnog hun deelneming betuigen.
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