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AALST
Vorige week was er een overleg tussen 
Eendracht Aalst-voorzitter Patrick Le Juste, 
burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) 
en schepen van Sport Matthias De Ridder 
(N-VA). Ook Caroline Verdoodt (NV-A), die 
enkele jaren terug het stadiondossier wou 
ontgrendelen reageerde. Maar wordt het 
dossier ooit echt concreet? De stad zou 
de gronden moeten beschikbaar stellen, 
de club moet dan maar investeerders aan-
trekken. Eendracht Aalst en de supporters 
wachten al jaren op een nieuw stadion. Het 
Pierre Cornelisstadion is versleten, het is 
duidelijk dat iedere euro die daar in wordt 
gestopt een verloren euro is. Maar waar kan 
de club naartoe? In de meerjarenplanning 
tot 2024 van de stad Aalst is er geen euro 

voorbehouden voor de bouw van een nieuw 
stadion. Ook al lieten politici de voorbije 
jaren uitschijnen dat er wel degelijk aan het 
dossier werd gewerkt. De vele bestuurswis-
sels en het mismanagement bleken wel het 
perfecte excuus om de plannen op te ber-
gen. Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) was 
het meest bezig met het dossier. “Ik was 
verwonderd te vernemen dat de voorzitter 
overweegt om de club weg te halen uit de 
stad. Een nieuw stadion behelst meer dan 
het vrijmaken van een lapje grond. Het is 
een gedeelde verantwoordelijkheid van club 
en stad”, klonk het. Dat ze aan de stad niet 
weten wat de club precies wil is kort door 
de bocht. Aalst hunkert al jaren naar een 
kleinschalig stadion voor zo’n 12.000 toe-
schouwers.  (Lees verder pagina 4)

Eindelijk oplossing 
voor Stadiondossier?

D’Haese schaft 
carnaval af in winter

AALST
Aalst carnaval kan niet veilig worden georgani-
seerd, tenminste het kan niet in de maand febru-
ari, mogelijks komt er wel een volksfeest in de 
zomerperiode. De definitieve beslissing werd vori-
ge week genomen, de winterperiode is te risico-
vol. Er wordt nu wel gedacht aan het initiatief dat  
Arendcarnaval enkele jaren terug al nam en er wordt 
bekeken of er geen carnaval kan worden gevierd 
in de zomermaanden, bijvoorbeeld de maand juni. 
D’Haese besliste dit zonder enig overleg met de car-
navalisten, losse groepen, vaste groepen, carna-
valist tot in de kist, gemeenteraad en feestcomité. 
Dat zorgt voor heel wat protest.  De burgemees-
ter geeft wel aan dat hij wel degelijk adviezen heeft  
ingewonnen.

LDVD
AALST

LDVD is terug met haar collectie “100 % carnavalist”. 
In het verleden (2008 en 2014) waren er reeds T-shirts 
en sweaters te koop met de verschillende ajuintjes die 
samen den échten Oilsjtersen carnavalist vormen. De 
ajuintjes kregen een facelift en werden lichtjes aange-
past aan het jaar 2020. Aan de essentie werd echter 
niet geraakt. De combinatie tussen 22 % Voil Jeanet, 
16 % Schriëmoil, 15 % Zangtalent, 26 % Klein ert, 21 
% Zoipschoit en 0 % Vechtersboos maakt nog altijd 
100 % carnavalist. “We willen immers duidelijk maken 
dat de carnavalist iemand is die positief in het leven 
staat.  Bestellen kan via www.ldvd.be. Bestellingen zijn 
na max. 4 weken klaar“.
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GRATIS bedeling

36.935 exemplaren

Problemen met de bedeling? 
Contacteer uw postbode.

E D I T O R I A A L
De coronacijfers in ons 
land sti jgen al enkele 
dagen op rij tot gemid-
deld meer dan 1000 per 
dag. Wereldwijd zit het 
aanta l  besmet t ingen 

op een recordpeil met ruim 300.000 
besmettingen per dag. Het corona-
virus blijft dus het nieuws beheren. 
De vraag van 1 miljoen blijft wat de 
impact van het virus op de komen-
de wintermaanden zal zijn. Corona 
treft nu ook Aalst carnaval een heilig 
huisje voor de ajuinen.  In dit num-
mer een exclusief interview met een 
verpleger op de covid afdeling. Maar 
ook het sportnieuws uit Aalst en de 
belangrijkste nieuwsjes uit de stad. 
Deze keer zelfs met een vleugje humor 
in deze sombere tijden. Dit en nog veel 
meer coronanieuws in afwachting van 
een vaccin. Vanaf nu kan u ook 24/24 
terecht op onze nieuwssite www.goei-
edagaalst.be voor alle nieuws uit groot 
Aalst. We wensen u alvast veel lees-
plezier.

Ives DE BONDT
verantwoordelijke uitgever
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NON-STOP HITS

 luister via goeiedagradio.be 

Annick Lacroix werkt op de afdeling mucovis-
cidose van het UZ Brussel in Op 18 maart van dit 
jaar kreeg ze een telefoontje: “Kan je inspringen 
op de afdeling covid van de intensieve zorgen?” 
Annick heeft niet geaarzeld en zegde meteen ja. 
De volgende dag stond zij mee in voor de zorg van 
de patiënten getroffen door Covid 19. Ze zou er zes 
weken lang het beste van zichzelf geven, net als 
haar collega’s zorgverstrekkers.

We zijn nu zes maanden later, 
zijn onze ziekenhuizen klaar voor de tweede golf 
die er vandaag toch lijkt te zijn?
Qua organisatie en qua voorraad van beschermend 
materiaal zijn we zeker klaar maar mentaal helemaal 
niet. We zijn nog niet hersteld van de eerste golf. We 
hebben nog 800 post-coronapatiënten die bij ons 
nazorg krijgen. We merken nog elke dag de bijwijlen 
dramatische gevolgen van een covid infectie. En dat 
zijn zeker niet alleen de mensen die op intensieve 
zorgen hebben gelegen. Ook sommigen die thuis in 
quarantaine hebben gezeten kampen nog steeds met 
(extreme) vermoeidheid en een groot verlies van long-
capaciteit. Er zijn zelfs een paar ‘genezen’ patiënten die 
op een lijst voor longtransplantatie staan. Bovendien 
zijn er heel wat mensen met mentale problemen. 
Sommige patiënten lijden onder een corona stigma: 
ze worden als lepralijders aanzien door hun omgeving.

Is het personeel er klaar voor?
Bij de eerste golf was er een grote golf van solidariteit. 
Nu weten we waaraan we beginnen. Er is altijd de 
angst. Niet voor jezelf – dat merk ik genoeg bij mijn col-
lega’s – maar om je familie en vriendenkring te besmet-
ten. En van de beloofde compensatie is nog bitter 
weinig in huis gekomen. Al moet ik zeggen dat het UZ 
ons heel goed heeft verzorgd.

Hoe werd je zes maanden geleden ingeschakeld?
Ik ging aan de slag als ‘buddy’ van een ervaren col-
lega. Ik kende deze afdeling helemaal niet. Het was 
voor iedereen wel een beetje zoeken. Persoonlijk was 
ik bang om foutjes te maken. Maar de gedreven-
heid, de adrenaline haalde het makkelijk van de angst. 
Zorgverstrekkers zijn geen helden maar ze hebben wel 
voor dit beroep gekozen. Je kan gerust zeggen dat het 
verzorgen van anderen in ons DNA zit om in medische 
termen te blijven. 

Hoe was de ontvangst van 
‘een vreemde eend in de bijt’
Echt een vreemde eend in de bijt was ik niet natuur-
lijk. De ‘invallers’ waren mensen die toch een zekere 
ervaring hadden. We werden met open armen ont-
vangen. Alle professionele hulp was welkom. De sfeer 
onder het personeel, ook de leidinggevenden, 
was intens en warm. Het UZ heeft er 
ook alles aan gedaan om ons maxi-
maal te ondersteunen. Zij zorg-
den niet alleen voor de patiënten 
maar ook voor het personeel. 
Zo was er in onze cafetaria 
een heuse superette waar we 
noodzakelijke boodschappen 
konden doen. Door de lange 
en onregelmatige werkuren 
was gewoon winkelen niet zo 
evident. Er werd ook voor ons 
gekookt en we konden er zelfs 
onze kleding laten strijken. Elke dag 
was er een briefing. Dat deed heel 
veel aan de moraal omdat wij 
ons gedragen voelden. Een 
pluim voor de organisatie van 
het UZ.

Ging je na je dienst gewoon naar huis?
Neen, ik heb zes weken lang in de woning van onze 
dochter geslapen. Mijn echtgenoot is een risicopatiënt 
en we wilden geen risico nemen om onze familieleden 
mogelijk te besmetten. Na mijn uren in de intensieve 
zorg fietste ik naar huis. In mijn hoofd bleef al wat ik 
die dag had gezien en meegemaakt nog rondspoken. 
En ik voelde ook nog de striemen in mijn gezicht, het 
gevolg van het dragen – een hele dag lang - van een 
masker en drie lagen beschermende kledij. Het was 
soms een beetje onwezenlijk om na je dienst in de 
‘normale wereld’ terug te keren en mensen te zien 
die zich van alle veiligheidsmaatregelen bitter weinig 
aantrokken. Zelf keek en kijk ik weinig of niet naar TV 
om verwarring te voorkomen. Ik had genoeg aan de 
briefings van het UZ.

Was dat niet zwaar: 
zes weken in afzondering leven?
Dat ik mijn gezin moest missen, niet voor hen kon zor-
gen viel mij echt heel zwaar. Je kan zoveel videobellen 
als je wil, je blijft het menselijk contact missen. Mekaar 
eens kunnen vastpakken, knuffelen … ik keek er zo 
naar uit. In de vijfde week kreeg ik het zo moeilijk dat ik 
met een psycholoog ben gaan praten. Dat heeft echt 
geholpen. Ik kon mijn ervaringen, mijn indrukken, mijn 
gevoelens met iemand delen. Een belangrijke raad die 
de psycholoog meegaf was: zorg ook goed voor jezelf.

Wat vind je van mensen die 
de veiligheidsmaatregelen niet opvolgen?
Dat komt hard aan. Beseffen die mensen niet dat 
honderden, duizenden verzorgenden hun gezondheid 
en soms hun leven op het spel zetten om anderen te 
helpen en te redden? En dan houden mensen geen 
afstand of willen ze geen mond- en neuskapje dragen. 
Geldboetes werken niet motiverend. De beste remedie 
zou zijn om zo’n hardleerse mensen eens een paar 
dagen te laten meedraaien op een covid-afdeling. 
Momenteel worden veel jonge mensen besmet, die 
hebben er zelf minder onder te lijden maar kunnen 
andere, vaak oudere mensen aansteken.

We worden momenteel volop geconfronteerd
met een tweede golf. Ga je er weer tegenaan?
Ik denk wel dat ik er klaar voor ben. De omstandig-
heden zijn wel anders. We zullen nu een mix krijgen 
van mensen die zwaar verkouden zijn, griep hebben 
en/of een covid besmetting. Het wordt er dus niet 
makkelijker op. De morele ondersteuning tijdens de 
eerste golf (Annick verwijst naar de witte lakens en het 
applaus) deed ons deugd maar het is nu tijd om de 
waardering voor alle zorgverstrekkers nu ook om te 
zetten in daden: een betere financiële waardering van 
ons beroep. Maar het covid virus is een raar beestje. 
Mensen met een onderliggende pathologie (diabe-

tes, hartaandoeningen, obesitas, …) lopen een veel 
groter risico. Maar, vreemd genoeg, mensen met 

een ernstig longprobleem (zoals muco) lopen 
minder gevaar. Letten ze beter op of zijn ze 

beter beschermd, we kunnen het enkel 
vermoeden.

Brengt een vaccin dan soelaas?
Door de band duurt het een jaar of vier 
voor een vaccin helemaal op punt staat. 

Nu gaat het veel sneller maar het is – zoals 
bij een griepvaccin – niet mogelijk een 

100% efficiënt vaccin te ontwikkelen 
omdat het virus steeds muteert. 

Wanneer er uiteindelijk een 
goed werkend vaccin 

komt, met een mini-
mum aan neven-
verschijnselen, dat 
weet niemand. 

Annick Lacroix
“Je wil niet aan de zijlijn blijven staan”
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HOFSTADE
De bewoners aan de Molenkouter in 
Hofstade hebben vorige week goed 
nieuws gekregen. De weide die aan 
de Molenkouter,en de trageweg 
Meersebaan ligt zal niet bebouwd wor-
den. De aanvraag tot verkaveling is 
geweigerd. Het ging over een perceel 
waar twee ééngezinswoningen konden 
worden gebouwd. buurtbewoonster 
Ingrid Buys die zich jaren inzette om het 
groen te behouden is tevreden met de 
beslissing. 

AALST
In 165 Vlaamse openbare bibliothe-
ken werden vorige week e-boeken in 
de online catalogus aangeboden. Ook 
Utopia doet mee. Via het platform 
CloudLibrary kunt u telkens 2 e-boe-
ken lenen, 2 e-boeken reserveren en 
elk boek maximaal 6 weken houden. 
Over boetes hoeft u zich geen zorgen 
te maken want na 6 weken verdwij-
nen de titels automatisch van het toe-
stel. Het aanbod bestaat uit ruim 2.500 
titels voornamelijk Nederlandstalige lite-
raire en populaire romans, toeganke-
lijke non-fictie en een beperkt aanbod 
Engelstalige werken. De e-boeken zijn 
beschikbaar op tablet, smartphone, 
computer en de meest courante e-rea-
ders. Sommigen verkiezen het gemak 
van lezen op het scherm, anderen pre-
fereren toch een fysiek boek in de hand. 
Met de lancering van de e-boeken 
bedient Utopia nu beide soorten lezers.

GIJZEGEM
Er komen wegenis- en rioleringswer-
ken in het deel Pachthofstraat tussen 
de Nijverheidslaan en de grens met 
Schoonaarde en in de Dokter de 
Cockstraat in Gijzegem. Zowel riolering 
als wegenis worden vernieuwd. Op 28 
september vindt er een participatiemo-
ment plaats voor de buurt. De straat 
is gelegen op het bovenlokaal func-
tioneel fietsroutenetwerk. In samen-
spraak met de bewoners, de provincie 
Oost-Vlaanderen, het Vlaams Gewest 
en vervoersmaatschappij De Li jn, 
MOW Vlaanderen, Onroerend Erfgoed 
Vlaanderen en de stad is er een ont-
werp opgemaakt met fietspaden aan 
beide zijden van de rijweg.  De stad 
wenst het opgemaakte ontwerp nu 
graag voor te stellen tijdens een  info-
markt  op maandag 28 september 
2020 in de basisschool Sint-Vincentius, 
Kruisstraat 2 te Gijzegem. Omwille van 
de COVID-veiligheidsvoorschriften is 
vooraf inschrijven verplicht. 

Geen 
verkaveling

E-boeken

Pachthofstraat 

MODERN  I  KLASSIEK  I  MAATWERK

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

E I G E N  P R O D U C T I E   I   N O O I T  M E E R  S C H I L D E R E N   I   A L L E  A U T O M A T I S E R I N G E N 
P A R L O -  E N  V I D E O F O N I E   I   C A M E R A B E W A K I N G

Uw idee 
is onze 
realisatie 

VERVOLG PAGINA 1
Het stadion kan gecombi-
neerd worden met herhuis-
vestiging van winkels. De 
mogelijke locaties zijn natuur-
lijk beperkt. Er ligt voldoende 
ruimte aan de bocht voor wie 
de E-40 verlaat vanuit Gent. Er 
kan ruimte worden gemaakt 
en een kankerplek worden 
aangepakt op de gronden 

aan de Albrechtlaan tussen 
de laan en de spoorweg. 
Containerpark en stadsmaga-
zijnen moeten dan verdwijnen 
of worden geïntegreerd. Ook 
de winkels kunnen er blijven. 
De historische fout is natuur-
lijk de site Tragel waar bas-
ket en voetbal konden wor-
den gecombineerd.  Locatie 
4 is Siesegemkouter maar 

daar kunnen alleen bedrij-
ven terecht uit de zorgsector.  
Waar een wil is een weg, aan 
de politiek om het gaspedaal 
in te duwen. De partij die dit 
dossier echt op de rails krijgt, 
wint well icht de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Eendracht Aalst (en Okapi) 
blijven nog steeds duizenden 
Aalstenaars beroeren.

Eindelijk oplossing
voor Stadiondossier?

AALST
De eerste fysieke gemeen-
teraad in het Belfor t werd 
coronaproof  voorbe re id. 
Voorzit ter David Coppens 
was hierbij betrokken. “De 
gemeenteraadsleden zullen 
op voldoende afstand van 
elkaar zitten, of van elkaar 
gescheiden zijn met plexiglas. 
Een aantal gemeenteraads-

leden zullen ook zitten waar 
normaal gezien het publiek 
plaatsneemt. Publiek en pers 
kunnen we voorlopig nog niet 
toelaten, maar alles is te vol-
gen via een livestream,” legt 
hij uit. "De gemeenteraad uit-
zenden met een livestream 
was één van mijn doelen toen 
ik begon als gemeenteraads-
voorzitter. Dat was de volgen-

de stap in de modernisering 
van de gemeenteraad, ingezet 
door mijn voorganger Sanne 
Nieulandt. In juli werden de 
budget ten goedgekeurd, 
in september komt er al een 
"lightversie" van de livestream 
en in oktober zal het livestrea-
men technisch volledig uit-
gerold zijn." Een raadslid dat 
tussenkomt op een agen-
dapunt, komt dan automa-
tisch in beeld. Het agenda-
punt dat in behandeling is en 
de naam van de spreker zal 
vanaf dan ook te zien zijn op 
het scherm, wat het mak-
kelijker maakt om te volgen 
voor de kijker. We hopen dat 
vanaf oktober de raadsleden 
terug op hun normale plaats 
kunnen zitten in het halfrond 
en dat we tevens opnieuw 
publiek kunnen toelaten om 
ons in levenden lijve te kunnen  
volgen. 

GR-voorzitter treft maatregelen
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R U I M -  &  O N T S T O P P I N G S D I E N S T

DE VLEMINCK JAN 
Philippe - Danny

B
V
B
A

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

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

info@devleminckjan.be
www.devleminckjan.be

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

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

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

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

0478/84.11.87
pieter.junius@skynet.be • www.pieter-junius.net
Volg ons ook op Facebook en Instagram

Steenweg op Dendermonde 110, 9308 Hofstade

Van Boxstael Johan  I  0486/52 00 86  I  johan@starwash.be
Cloe Rauwoens  I  0499/93 63 89  I  cloe@starwash.be

 ENKEL OP AFSPRAAK

VIP behandeling 
auto afhalen, reinigen binnen & buiten en terugbrengen.

Simoniseren - Polieren
Dieptereiniging

www.starwash.be

 

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

                                                           Gratis offerte 

0472/531648          info@fremaglas.be          www.fremaglas-aalst.be 

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

0472/531648  I  info@fremaglas.be  I  www.fremaglas-aalst.be
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AALST
Er z i jn  ske le t ten u i t  de 
10de/11de gevonden b i j 
de werken aan de DVM 
schoo l .  Ze we rpen een 
nieuw licht op de ontstaans-
geschiedenis van de stad. 
In 2018 werd op het terrein 
van de DVM basisschool, 
aan noordzijde van de Sint-
Martinuskerk, een archeolo-
gische opgraving uitgevoerd.  
Aanleiding voor het onder-
zoek was de uitbreiding van 
het schoolcomplex met een 
fietsenkelder, sportplein, twee 
ruime k laslokalen en een 
aula die buiten de schoolu-
ren gehuurd kan worden. De 
opgraving werd uitgevoerd 
door archeologen van Ruben 
Willaert nv in opdracht van het 
schoolbestuur, die de finan-
ciële kost van het onderzoek 
op zich moest nemen. “DvM 
is verheugd dat de grote 
archeologische kost een 
meerwaarde betekent voor 
de geschiedenis van Aalst”, 
klinkt het trots. De volledige 
uitwerking van de opgravings-
gegevens werd begin deze 

maand afgerond.  De focus 
ligt ondermeer op de 5 skelet-
ten, die aan de zijde van het 
Sint-Martensplein aan het licht 
kwamen. Het gaat om drie  
volwassenen, waaronder 1 
vrouw (21-24 jaar), en twee 
kinderen tussen 6 en 11 jaar. 
“Als schepen van Erfgoed ben 
ik DvM erkentelijk voor hun bij-
drage. Het is dankzij derge-
lijke opgravingen en vondsten 
dat we steeds meer ontdek-
ken over de vroegste geschie-
denis van Aalst. Het belang 

hiervan mag dan ook niet 
onderschat worden. Het is zo 
dat we, beetje per beetje, de 
geschiedenis van onze stad 
in kaart kunnen brengen”. 
De vondst is uniek want het 
gaat om de oudste mense-
lijke resten die totnogtoe in de 
middeleeuwse kern van Aalst 
aangetroffen zijn. Vrijwel zeker 
maken de graven deel uit van 
een begraafplaats, die zich 
ooit (minstens) aan noordzijde 
van de Sint-Martinuskerk uit-
strekte. 

Menselijke resten 
uit tiende eeuw gevonden

AALST
Iedereen Rubens stelt het 
unieke altaarschilderi j van 
Pieter Paul Rubens cen-
traa l:  de Hei l ige Rochus 
door Christus aangesteld tot 
patroon van de pestlijders. Je 
leert alles over dit bijzondere 
kunstwerk op de zolder van 

de Sint-Martinuskerk. Na de 
beklimming van de wenteltrap, 
tonen levensgrote projecties 
het verhaal van het schilderij,  
de meester en zijn opdracht-
gevers. Het was een bevoor-
recht moment: als schepen 
van er fgoed mocht ik de 
stellingen op om oog in oog 

te staan met de figuren van 
het Rubensschilderij in de 
Sint-Martinuskerk en des-
kundige u i t leg te kr i jgen 
van de restaurateur. Zowel 
de S int-Mar t inuskerk a ls 
haar  ve le kunstschat ten 
worden momenteel gron-
dig  gerestaureerd. Tijdens 
Iedereen Rubens kan je de 
restauratoren op weekda-
gen live aan het werk zien 
in een speciaal ontworpen  
atelierbox in het hoogkoor 
van de kerk. Zij behandelen 
de schilderijen op paneel en 
doek, terwijl het interieur van 
de kerk wordt gerestaureerd. 
Na jouw bezoek zal een fris-
se Pestkop zeker smaken. 
Het  blonde bier  werd speci-
aal op de markt gebracht voor 
Iedereen Rubens.De tentoon-
stelling is te bekijken vanaf 27 
september 2020 tot 7 novem-
ber 2021.

MELDERT
Een man uit de Faluintjes-
gemeente die veroordeeld 
werd voor dierenverwaarlo-
zing en in beroep ging krijgt 
nu ongelijk. Hij krijgt zijn die-
ren niet meer terug. De man 
ging in beroep in tegen de 
beslissing tot inbeslagname 
van al zijn ezels, schapen en 
geiten op 24 juli 2018 en ver-
zette zich tegen het feit dat de 

dieren op 29 augustus 2018 
in eigendom werden gegeven 
aan opvangcentra. De inspec-
t ie Dierenwelz i jn had die 
zomerdag twee jaar geleden 
verschillende overtredingen 
vastgesteld op de dierenwel-
zijnswet en besloot 46 ezels, 
64 schapen en 48 geiten in 
beslag te nemen. Het dos-
sier lijkt hiermee afgesloten 
want het sleept al jaren aan. 

De inspectie maakte rapport 
van een uitgebreide historiek 
waarbij steeds dezelfde over-
tredingen blijven terugkomen, 
waaronder de aanwezigheid 
van magere dieren, misvorm-
de hoeven, littekens aan de 
benen bij de ezels door kapot-
te prikkeldraad, een gebrek 
aan drinkwater, geen beschut-
ting….

Tentoonstelling

Problematiek ezels

AALST
De comedyavonden in de 
p o p p e n th e a te r z a a l  v a n 
Aabazjoer aan het Vredeplein 
65 starten op donderdag 5 
november om 20u. Naast 
gastheer Raf Coppens zul-
len Piv Huvluv en Koen de 
Wulf de coronafobie ver-
drijven met nieuwe fratsen. 
Het Kattheater en de foyer 
De F loereminne aan het 
Vredeplein worden aan de 
coronavoorschriften aange-
past. Minder volk in de zaal 
betekent niet minder plezier. 
Een mondmasker is verplicht. 
Drankjes worden in de zaal 
geserveerd, zodat niemand 
zich hoeft te verplaatsen. Wie 

inschrijft, preciseert uitdruk-
kelijk of ze alleen of met ‘bub-

bel’ van twee of meer komen. 
De betaling moet ook gebeu-
ren per ‘bubbel’. Zo kunnen 
de bubbels, koppels en indi-
viduele zitplaatsen geschei-
den worden van elkaar. Piv 
staat meer dan 20 jaar op de 
planken met feelgood-humor 
voor iedereen. De rasverteller, 
met vinylplaten als vaste com-
pagnons de route, staat altijd 
klaar met een gekend liedje 
bij een verhaal. Of omge-
keerd. De toegang bedraagt 
15 euro. Reserveren verplicht: 
geert.van.cleemput@vtbkul-
tuur.be en vooraf betalen op 
rekeningnummer BE81 9796 
2086 9824 van vtbKultuur 
Aalst. 

Comedy met Piv Huvluv

Klokvast in de brievenbus
met de postbode
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AALST
De Lijst A heeft kritiek op het kokkerel-
len van politici. Er loopt heel at fout n 
de stad met communicatie en wegen-
werken maar zowel Jean-Jacques 
de Gucht (boek), Christoph D’Haese 
(boek en restaurant), Matthias De 
Ridder (restaurant) hebben een bijbe-
roep.  “Draaien de wegenwerken in de 
soep?”, vraagt de partij zich af. “Het 
culinaire niveau van onze stad wordt 
tegenwoordig gedragen door de meer-
derheid. Restaurants en kookboe-
ken worden het nieuwe normaal in de 
Aalsterse politiek. Koken is een kunst, 
stadsbestuur is dat ook. Schoenmaker 
bli j f bi j uw leest? “Wegenwerken, 
groot of klein, ongeorganiseerd, zor-
gen voor een stoemp met wrange 
nasmaak. Goed gepeperd en veel te 
zout. Straten en pleinen, dorpskernen 
die plots niet of nauwelijks bereikbaar 
zijn. Communicatie omtrent de wer-
ken onvindbaar, misschien vermeld tus-
sen de soep en de patatten? Gelukkig 
weten wij, Aalstenaars, ondertussen 
wel hoe een originele croque te maken. 
Als de weg naar de winkel niet onder-
broken is tenminste. Eén zaak is zeker, 
lukt het niet, kunnen we nog steeds 
terecht in de favoriete restaurants van 
het college. Alle wegen leiden naar 
Rome, de keizer verwacht U.

Kritiek

IMMO
Wie vandaag op huizenjacht trekt, kan 
niet meer om het internet heen. Alleen: 
geldt dat ook voor de feitelijke aan-
koop? Kun je met een muisklik een 
woning aankopen? Dit zijn de voorde-
len én valkuilen. Vandaag kampen we 
met een ware wildgroei aan vastgoed-
sites en immo-portaalsites. De bekend-
ste is Immoweb, naast Immovlan, 
Logic-Immo en Zimmo. Ideaal om 
de markt af te tasten en de meest 
geschikte woning te vinden. Maar is het 
wel zo handig, om ook daadwerkelijk 
een bod online te doen? De voordelen 
liggen voor de hand: gebruiksgemak 
en tijdwinst. Maar het is niet toevallig, 
dat nogal wat vastgoedsites een massa 
tips meegeven om u als potentiële 
koper tegen internetfraude te bescher-
men. En wat nog onrustwekkender is: 
zelfs Immoweb laat duidelijk verstaan 
“niet aansprakelijk te zijn voor eventuele 
fouten of fraude bij de aankoop van uw 
vastgoed.” 

GEEN OPGEJAAGD WILD
Er duiken op vastgoedsites immers 
frauduleuze zoekertjes op waarmee, 
ironisch genoeg, de koopjesjager zélf 
opgejaagd wild wordt. Dan liever eens 
binnenstappen bij een immokantoor, 
waar je een aankoop volgens strikte 
regels kan afhandelen. Bovendien kent 
een immo-specialist ook de historiek, 
details, mogelijke gebreken en voor- en 
nadelen van elk pand. Dat kan essen-
tiële informatie zijn voor een correcte 
prijsbepaling! (ggm) 

Online vastgoed: 
opgelet voor 
misbruiken!

AALST
Met de grootschalige cam-
pagne ‘Wees galant, hou het 
winkelen plezant’ vraagt de 
Fietsersbond respect te heb-
ben voor de voetgangers. 
“Maar wij zijn geen voorstan-
der van een verbod op fiet-
sen in de winkelstraten”, zegt 
Marleen Stal laer ts. Onder 
meer in de Facebookgroep 
‘Positieve en negatieve opbou-
wende kritiek in Oilsjt van op 
d’achterste bank’, met zo’n 
tweeduizend leden, is de 
kwestie al meermaals aan-
gehaald. “Het is in de win-
kelstraten vaak absoluut niet 
veilig voor wandelaars”, zegt 
Guy Verhoeven, de beheerder 
van die Facebookpagina. “Je 
wordt er van je sokken gere-
den. Ik ben voorstander van 
de verplichting de fiets aan 
de hand te houden tussen 10 
en 18 uur. Daarvoor heb ik al 
meerdere brieven gestuurd 
naar het stadsbestuur.” De 
Aalsterse Fietsersbond weet 
dat er veel opmerkingen zijn. 
“Wi j hebben gemerk t dat 
winkelende mensen vragen 
of fietsen in de winkelstraten 
tussen 10 en 18 uur verboden 

kan worden”, zegt voorzitster 
Marleen Stallaerts. “Wij kun-
nen daar geen voorstander 
van zijn, maar we willen wel 
een sensibiliseringscampag-
ne opstarten waarin we alle 
f ietsers vragen om respect 
te hebben voor de voetgan-
gers en zeker ook de snelheid 
aan te passen.” Voor heel wat 
mensen is de fiets hun vrijheid, 
zeker voor mensen die vaak 
iets minder goed ter been zijn. 
Moeten zij door deze maat-
regel ook gestraft worden? 
Ook zullen sommige fietsers 
het centrum links laten liggen 
en de voorkeur geven aan 
winkels buiten het centrum.” 

Schepen van Mobiliteit Jean-
Jacques De Gucht (Open VLD) 
laat weten dat de stad meer 
zal sensibiliseren rond de pro-
blematiek. “Fietsers moeten 
zich aan de regels houden en 
stapvoets door de winkelstra-
ten rijden”, zegt hij. “Als er veel 
mensen lopen, waardoor het 
onveilig is om te blijven fietsen, 
stappen ze beter af om verder 
te gaan met de fiets aan de 
hand. Ik ben er echter geen 
voorstander van om fietsers uit 
de winkelstraten te weren. Ik 
heb een voorstel om gerichte 
verkeersborden te plaatsen, 
zodat mensen daar rekening 
mee gaan houden.”

Fietsers versus voetgangers

AALST
Op dit moment werkt Okapi 
Aalst hard aan een document 
dat elke club die meer van 
200 fans (indoor - 400 out-
door) wil toelaten moet invul-
len en na advies van de lokale 
verheid, een viroloog en pre-
ventieadviseur finaal een go 
moet krijgen van de minis-
ter. “Bij het opstellen van dit 
model worden we zeer hard 
gesteund door de sportdienst 
van de stad Aalst en door 
de Pro Basketball League 
die na een doorlichting door 
Mensura voor alle zalen en 
dus ook voor Het Forum een 
protocol maakte”, aldus de 
club. “Wat betreft de oefen-
wedstrijden hebben we 200 
plaatsen ter beschikk ing. 
Enkel en alleen via de website 
okapiaalst.be kunnen één van 
deze plaatsen aangevraagd 
worden. Gezien de strenge 
corona maatregelen wordt 
hierop geen enkele  uitzonde-
ring toegestaan. “Wanneer de 
vraag groter blijkt dan de 200 
beschikbare plaatsen worden 
de seats als volgt toegewezen:
1. We kijken eerst naar de 

abonneehouders die hun 

abonnement reeds betaal-
den

2. We kijken naar de datum 
van de betaling van het 
abonnement

3. We kijken naar de datum 
van deze aanvraag voor 
ticket(s) oefenwedstrijden

De deadline ligt op donderdag 
24 september. De aanvrager 
ontvangt een mail terug met 
daarin de data van de wed-
strijden waarop hij/zij mag 
aanwezig zijn en het nummer 
van de seat. 

AALST
Deze week startte de onder-
houdsaannemer met het 
rooien van de bomen in de 
wijk Klaverstraat - Pieter De 
Bruynestraat én het herstel-
len van de parkeervakken 
en het voetpad. Het opstu-
wen van de boomwortels  
veroorzaakt schade aan het 
openbaar domein en de voor-
tuinstroken. De werken zullen, 
afhankelijk van de weersom-
standigheden, een tweetal 

maanden duren. Aansluitend 
worden nieuwe bomen aan-
geplant door de Groendienst 
van de stad.Tijdens de werken 
trachten de stad de hinder zo 
beperkt mogelijk te houden.  
E n k e l  p l a a t s e l i j k  v e r-
keer za l  beperk t moge-
lijk zijn. De straat wordt tij-
dens het roo ien van de 
bomen en de grondwerken 
lokaal volledig afgesloten.  
D i t  vanwege het gevaar 
van vallende takken of het 

a f voe ren van de s tam-
men en snoeihout. Tussen 
7 en 18 uur moet elders 
g e p a r k e e r d  w o r d e n .  
Aangezien de straten niet 
zo breed zijn, zal de vuil-
niskar niet altijd tot aan de 
woningen geraken. Daarom 
heef t de stad in samen-
spraak met Ilva een huis-
vuilophaalpunt ingesteld in 
de Pieter De Bruynestraat 
langs de kant van de Ouden  
Dendermondse steenweg. 

Basket ondanks COVID

Werken in Klaverstraat
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CARNAVAL WEER KOP VAN JUTE
Europees Commissievoorzitter Ursula von der 
Leyen heeft in haar State of the Union in het 
Europees Parlement uitgehaald naar racisme 
en discriminatie op het continent. Daarbij ver-
wees ze impliciet naar Aalst carnaval en de 
protesten van Joden. “Waar is de essentie van 
menselijkheid wanneer antisemitische carna-
valskostuums openlijk paraderen in onze stra-
ten?”, aldus Ursula. Burgemeester Christoph 
D’Haese reageerde al dat ze best uit haar ivo-
ren toren komt. Verder is er eerder gelatenheid 
want iedere ziel in deze stad beseft dat deze 
problematiek, als die er al is, gewoon niet uit te 
leggen valt. 

HERFSTSHOPPING  
Zaterdag 3 en zondagnamiddag 4 oktober 
kan je herfstwinkelen in hartje Aalst tijdens het 
weekend van de klant. Happy Herfst biedt je 
twee dagen winkelplezier, het ideale moment 
om eens bij de lokale handelaars langs te 
lopen. Laat je verleiden door de nieuwe col-
lectie of misschien het ideale moment om al 
eens aan cadeautjes voor eindejaar te denken? 
De handelaars zorgen samen met de stad voor 
ludieke corona-proof animatie voor de kinde-
ren. Tijdens het weekend van de klant hebben 
veel van je vertrouwde lokale handelaars ook 
een kleine attentie voor je klaarliggen. Alle info 
op www.weekendvandeklant.be.

GEEN AUTOVRIJE ZONDAG
Afgelopen zondag was er geen Autovrije 
Zondag. Op Autovrije Zondag maakt de stad 
normaal het centrum vrij om heel wat volk aan 
te trekken met activiteiten. “Dit kunnen we 
niet organiseren door de beperkingen rond 
Covid-19. We richten al onze pijlen nu op een 
Autovrije Zondag in 2021, ” aldus de verklaring. 

CORONA IN RUSTHUIS
Vorige week is een bewoner van woonzorg-
centrum De Faluintjes in Baardegem besmet 
met het coronavirus. Voorlopig gaat het om 
één besmetting in het woonzorgcentrum van 
Baardegem. Niemand van de andere bewo-
ners of het personeel is besmet door het 
coronavirus. Vermoedelijk heeft de senior de 
besmetting dus opgelopen na een bezoek. Het 
is niet duidelijk of er de laatste dagen andere 
besmettingen werden vastgesteld. 

IT PERSON OF THE YEAR
Aalstenaar Inti De Ceukelaire (25) is door 
Computable verkozen tot ‘IT Person of the 
Year’. Hij is meteen de jongste laureaat ooit.  
Inti is Head of Hackers bij Intigriti en werd in 
Las Vegas al eens gekroond tot ‘Most Valuable 
Hacker’. Inti de Ceukelaire is hoofd van de 
ethische hackercommunity waarbij meer dan 
17.000 ethische hackers zijn aangesloten. Zij 
proberen veiligheidslekken te identificeren en 
ook op te lossen. Meer en meer bedrijven 
worden het slachtoffer van malafide hackers en 
worden vaak om losgeld gevraagd in ruil voor 
het terugkrijgen van hun eigen gegevens. 

Kort 
nieuws
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AALST
Met 150 kramen is de wekelijkse 
markt op zaterdagvoormiddag 
de grootste openluchtwinkel uit 
de streek. Of je nu op zoek bent 
naar lekkere appels, verse toma-
ten, een paar kousen of verse 
vis... Je vindt het vast en zeker op 
de markt in Aalst. Naar de markt 
gaan is ook een echt sociaal 
gebeuren. Je doet je aankopen, 
slaat een praatje of gaat gezellig 

iets drinken op een terrasje.  Op 
zaterdag 10 oktober is het ook 
dag van de markt. En dat wordt 
gevierd door een spaaractie waar 
je tal van leuke prijzen kan winnen. 
Iedereen die een ingevulde spaar-
kaart in de urne aan het stand-
beeld van Boudewijn stopt aan 
het Keizersplein, krijgt een leuke 
shoppingtas van 'Kooplokaalst'. 
En je maakt ook kans op  één van 
de  winkeltrolleys of fietstassen. 

Dag van de markt
EREMBODEGEM

Net voor de vakantieperiode 
werd het masterplan goed-
gekeurd. Erembodegem had 
nood aan een globale visie 
om de leefbaarheid te verbe-
teren en de identiteit te ver-
sterken. Op korte termijn gaat 

de muur van de pastorietuin 
in Erembodegem open en 
wordt de tuin publiek toegan-
kelijk. De stad wil het sluip-
verkeer afremmen in de deel-
gemeente en het station van 
Erembodegem moet verder 
uitgroeien tot mobiliteitsknoop-

punt. Op korte termijn zijn dat 
de doelstellingen van het mas-
terplan Erembodegem, dat de 
toekomst voor het dorp heeft 
uitgestippeld. De gemeente-
raad stemt er dinsdagavond 
over. In de studie wordt weer-
gegeven wat de kwaliteiten en 

ambities van de deelgemeen-
te zijn en op welke manier de 
leefbaarheid opnieuw kan toe-
nemen. e uitwerking van het 
masterplan moet het unieke 
karakter van Erembodegem 
v r i j w a r e n ” ,  b e n a d r u k t 
Carol ine Verdoodt (N-VA), 

schepen van Ru imte l i j ke 
Orden ing.“  Schepen van 
S tadsve r n i e u w ing  Je a n-
Jacques De Gucht (Open Vld) 
zegt dat mobiliteit een cruciaal 
punt is. “Erembodegem is de 
dichtstbevolkte deelgemeente 
van Aalst en heeft daardoor 
bijzondere aandacht nodig. 
Het is onze taak als beleids-
maker om de leefbaarheid, 
bereikbaarheid, duurzaam-
heid en de woonkwaliteit van 
Erembodegem zo veel als 
mogelijk te bewaken. Dit is een 
moeilijke evenwichtsoefening. 
Voor onafhankelijk gemeente-
raadslid Silke Van Vaerenbergh 
is dit een belangrijke impuls 
voo r  E rembodegem.  “A l 
van bij de opmaak van het 
Masterplan Erembodegem 
ben ik fan en voorvechter om 
dit plan gerealiseerd te zien. 
Het masterplan moet echter 
gezien worden als een strate-
gisch ontwerp, die een impuls 
biedt om van Erembodegem 
een meer leefbaar, aange-
naam en gezond dorp te  
maken”. 

AALST
Het  nieuwe circulatieplan is 
klaar. In oktober wordt het 
voorgesteld op de gemeente-
raad. Oppositiepartijen Groen 
en Li jstA betreuren echter 
dat de deelgemeenten in dat 
document onbesproken blij-
ven. Er komt een grote fiets-
zone, maar ook wijzigt het par-
keerregime langs de Dender 
en komt er éénrichtingsver-
keer. Nieuws dat voorlopig 
niet wordt bevestigd. Aan het 
circulatieplan wordt al enkele 
jaren gewerkt. De mobiliteit in 
het centrum blijft een moeilijk 
dossier, Dylan Casaer beet er 
zijn tanden op stuk.  “In het 
najaar van 2020 is er nog 
steeds geen enkele info over 
hoe dat vernieuwde circulatie-
plan of mobiliteitsplan — want 
de terminologie durft wel eens 
te wisselen in de communi-
catie — er zal uitzien”, aldus 
Lander Wantens van Groen.  
“Noch op een commissie 
noch in de gemeenteraad is 
daar al toelichting over gege-
ven.” Het éénr ichtingsver-
keer op de Wallenring, zoals 
voorzien werd door de vori-
ge Mobiliteitsschepen Dylan 
Casaer (LijstA), zou geschrapt 
zijn. Het gratis parkeren langs-
heen de Dender zou al zeker 

wegvallen en wie de stad uit-
r i jdt v ia de Sint-Annabrug 
wordt geconfronteerd met 
éénrichtingsverkeer. Het ver-
keer dat van de Parklaan komt 
moet via de Gheeraerdslaan 
richting Sint-Annabrug. De 
Burchtstraat zou ook één-

richtingsverkeer worden. Op 
enkele plaatsen zal verkeer 
niet meer doorkunnen, enkel 
de autobussen.  Jean-Jacques 
De Gucht weerlegt de kritiek 
van de oppositie. “In oktober 
komt het circulatieplan naar de 
gemeenteraad”, zegt hij. “Heeft 
dat echt zo lang geduurd? Ik 
ben bijna anderhalf jaar sche-
pen en pleegde overleg met 

Voka, Unizo, Comeos, de 
adviesraden handel, horeca en 
industrie, de Fietsersbond, De 
Lijn, het Agentschap Wegen en 
Verkeer… Daarenboven was 
het vorige plan veel beperkter 
in zijn omvang, dit gaat over 
de hele zone binnen de ring. 
Bereikbaarheid, leefbaarheid 
en veiligheid staan centraal”, 
aldus De Gucht, die bena-
drukt dat de deelgemeenten 
in het beleid wel aandacht 
krijgen. “We doen nu al acties 
in de schoolomgevingen: in 
Baardegem is er een school-
straat en eenrichtingsverkeer in 
de omliggende banen goedge-
keurd, ook Meldert heeft een 
schoolstraat en in Gijzegem 
deden we ingrepen in de 
Pachthofstraat en plaatsten we 
signalisatie voor fietsers. Ook 
met de school in Herdersem 
zitten we rond de tafel over 
hoe we f ietsers de drukke 
baan kunnen laten vermijden.”
Tot slot gaf De Gucht nog 
mee dat er een grote fietszone 
komt: binnen de ring worden 
zo goed als alle straten die 
geen apart fietspad hebben, 
ingekleurd als fietsstraat. Ook 
worden de camerasystemen 
geoptimaliseerd om beter te 
kunnen controleren op overtre-
dingen, luidt het.

Masterplan Erembodegem

Nieuwe circulatieplan
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HERDERSEM
Onder een stralende och-
tendzon organiseerde Steven 
De Wolf voor de tweede 
maal coronaproof de “World 
Clean Up Day Herdersem. 
“He rde rsem i s  na  van-
daag opnieuw ietsje scho-
ner” zegt Steven. Met meer 
dan 100 helpende handen 
trokken ze door alle stra-
ten van Herdersem om hun  

dorp voor minstens één dag 
proper te maken. De reeds 
gekende straten “Koekeroel” 
en “Pontweg” staken er 
opnieuw met kop en schou-
ders bovenuit, in negatieve 
zin weliswaar. In deze straten 
werd, net zoals vorig jaar, het 
meeste zwerfvuil opgeruimd. 
“Je merkt dat de mensen hun 
vuil uit hun auto willen maar 
ontzien het niet om zeker ook 

te sluikstorten. De Koekeroel 
was nog maar een week 
geleden door de stad opge-
ruimd en vandaag moeten 
we opnieuw melding maken 
voor sluikstorters. Maar ook 
langs de wandelpaden in 
het Denderland werd aar-
dig veel vuil opgeruimd. Hier 
komen geen auto’s maar 
alleen voetgangers of f iet-
sers. Het succes is meteen 
ook een eyeopener voor de 
kinderen die zien hoeveel 
zwerfvuil er langs ons dorp 
ligt. Wanneer de opruimers 
terugkwamen met hun ver-
haal werden ze getrakteerd 
op een pannenkoek en een 
drankje met de steun van 
de Herdersemse dorpsraad. 
Wanneer je ziet dat zoveel 
mensen en k inderen een 
handje willen helpen, toont 
het dat ze fier zijn in deze 
mooie gemeente te mogen  
wonen.

World clean Up in Herdersem

AALST
Vorige week startte het openbaar 
onderzoek van de stroomgebied-
beheerplannen. Deze plannen 
bepalen wat Vlaanderen kan doen 
om de toestand van de waterlo-
pen en het grondwater te verbe-
teren en om ons beter te bescher-
men tegen overstromingen en 
droogte. Ook de zoneringsplan-

nen en de gebiedsdekkende uit-
voeringsplannen, die bepalen hoe 
en wanneer het afvalwater van alle 
huizen in Vlaanderen gezuiverd 
moet worden, zijn in de stroomge-
biedbeheerplannen opgenomen. 
Tot 14 maart 2021 kan iedereen 
de ontwerpen van de plannen 
raadplegen en er op reageren via 
de website www.volvanwater.be. 

AALST
Aan de Dender in Aalst werkt De 
Vlaamse Waterweg nv aan een 
nieuwe stuw en sluis. Het jaag-
pad werd in functie van deze 
werken onderbroken, maar zal 
terug opengaan eind 2020. Dat 
is het schema op dit moment. 
Dankzij de   nieuwe stuw en sluis 
kan wateroverlast vermeden wor-
den en blijft de Dender ook in de 
toekomst bevaarbaar. Daarnaast 
komen er aangepaste oevers 
die over 100 meter natuurvrien-
delijk ingericht worden, een vis-
passage en een dienstgebouw. 

Omwille van deze werken zijn 
er aanpassingen nodig aan het 
jaagpad langs de rivier. Het ver-
nieuwde jaagpad zal over het 
nieuwe dienstgebouw lopen, 
van waar ook de nieuwe f iet-
sers- en voetgangersbrug ver-
trekt. Dit geeft passanten in de 
toekomst een geheel nieuwe blik 
op de Dendervallei en verbindt 
de natuurgebieden Osbroek en 
Gerstjens met elkaar. Om het 
mogelijk te maken het jaagpad 
over het dienstgebouw te leiden, 
worden aanloophellingen aange-
legd.  

Openbaar onderzoek

Jaagpad open 
in december?

GIJZEGEM
De Stad Aalst wil Berkenlaan 
e n  d e  O s s ewe i l a a n  i n 
Gijzegem heraanleggen en 
werkt aan een nieuw ont-
werp. Op 29 september vindt 
er een participatiemoment 
plaats voor de buur t. Als 
start van dit project wensen 
de stad en het studiebureau 
de omwonenden een eerste 
schetsontwerp voor te stel-
len ti jdens een infomarkt 
op dinsdag 29 september 
2020 in de basisschool Sint-

Vincentius, Kruisstraat 2 te 
Gijzegem. De stad wil van 
deze wijk een nieuwe frisse, 
groene wijk maken gericht 
op de toekomst. Er wordt 
gestreefd naar vergroening, 
leefbaarheid en vei l igheid 
voor de zwakke weggebrui-
kers. Door het ontharden van 
de wijk wil de stad ook inzet-
ten op maximale infiltratie en 
buffering van het hemelwa-
ter. Er zal ook een geschei-
den rioleringsstelsel worden 
aangelegd. De geplande 

infrastructuurwerken in beide 
straten zijn dé kans om in te 
zetten op een nieuw wegpro-
fiel dat rekening houdt met de 
mobiliteitsvisie en de huidige 
waterproblematiek. Gezien de 
corona-maatregelen, wordt 
het project voorafgaand digi-
taal toegelicht. De presentatie 
is sedert 18/09/2020 beschik-
baar. Tijdens het participa-
tiemoment is er de mogelijk-
heid om vragen te stellen over 
het ontwerp en feedback  
te geven

Werken

AALST
Niet alleen de betrokken verenigingen 
voelden zich vorige week koud gepakt 
door de burgemeester. Met adviezen van 
de veiligheidscel op zak leek het hem 
nodig alles te annuleren, zonder inspraak 
van de achterban of de politiek. CD&V 
gemeenteraadslid  Theo Nsengimana is 
duidelijk. "Carnaval is voor Aalstenaars 
te belangrijk om door de burgemeester 
alleen te beslissen. Voorafgaand over-
leg met virologen, het feestcomité, de 
carnavalsverenigingen en de gemeen-
teraad zijn absoluut nodig alvorens zo’n 
beslissing kan worden genomen. Is er 
wel draagvlak voor dit voorstel bij de 
carnavalsgroepen? Waren er in over-
leg echt geen alternatieve oplossingen 
te bedenken nu iedereen moet leren 
leven met het virus? Het voorstel van de 
burgemeester om eind juni carnaval te 
organiseren is niet ok. Juni is immers de 
maand van examens voor de scholieren 
én studenten. Velen onder hen zijn ook 
carnavalisten. Als een verschuiving nodig 
is, moet ook dat voor CD&V in over-
leg met virologen, het feestcomité, de 
carnavalsverenigingen en de gemeente-
raad. Ook voor ons geldt dat onze inwo-
ners en de carnavalisten aan solo slim 
beslissingen, met zware gevolgen voor 
onze stad, niets hebben.”

Carnaval roept 
reacties op

Plaats hier uw publiciteit 

voor €56
Conny Segers
Reclame adviseur

0477/81.14.40
conny@goeiedag.be

AALST
In de Arbeidstraat, Treinstraat 
en Walstraat zijn fietsers voort-
aan de baas. In een fietsstraat 
mogen fietsers bij éénrichtings-
verkeer de vol ledige breedte 
van de r i jbaan gebruiken. Bij 
tweerichtingsverkeer mogen ze 
op de helft van de rijbaan langs 
de rechterzijde rijden. Auto’s en 
andere motorvoertuigen mogen 
fietsers niet inhalen. Auto’s en 
andere motorvoertuigen mogen 
maximum 30 kilometer per uur rij-
den. Een fietsstraat is herkenbaar 
aan de blauwe aanwijzingsbor-
den aan het begin en einde van 
de straat en aan het logo op het  
wegdek.

Extra Fietsstraten
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jobs
Op zoek naar personeel 
in uw streek?

Conny Segers  0477/81.14.40

KANTOORVERANTWOORDELIJKEREGIO AALST
•  Netwerken en verder uitbouwen van het kantoor•  Servicegericht, duurzaam met een langetermijnvisie•  Uitgebreid verloningspakket

Wil je verdere inlichtingen over deze vacature als kantoorverantwoordelijke? Neem dan contact op met 
Lien Vanquickenborne van Hays Bank & Verzekeringen Gent via 0498 17 67 37. Bij interesse kan je jouw cv 
mailen naar lien.vanquickenborne@hays.com.  

Onze klant, vdk bank, is een gezonde regionale professionele retailbank met een 80-tal  
vestigingen. Als duurzame ethische bank schenkt deze autonome speler heel wat aandacht 
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een persoonlijke aanpak en klantvriendelijke 
ontvangst staan hier centraal.We zijn vanuit Hays Bank & Verzekeringen op zoek naar een Kantoorhouder  (in bediendestatuut) om het bankkantoor in Aalst commercieel verder uit te bouwen.

hays.be/banking
hays.be/insurance

Je mag rekenen op een uitgebreid salarispakket met o.a. maaltijdcheques, sport- en cultuurcheques, een groeps- en hospitalisatie-
verzekering en een extra variabele vergoeding afhankelijk van de resultaten van het kantoor. Men biedt jou een fulltime tewerkstelling 
aan. Je zal werken in een ethische en professionele bankomgeving. Vdk bank biedt jou een uitdagende job met een grote autonomie, 
waarbij je kan terugvallen op een professioneel uitgebouwde ondersteuning vanuit de hoofdzetel in Gent.

Functieomschrijving:

• De zorgkundige is verantwoordelijk voor de verzorging van de 

bewoners van het woonzorgcentrum. Zij/hij draagt zorg voor het 

woon- en leefklimaat van de bewoners

• De verpleegkundige staat in voor de dagelijkse verpleging en 

verzorging van bewoners van het woonzorgcentrum met respect 

voor ieders eigenheid en met als doel hen door gepaste hulp en 

verzorging een aangenaam en comfortabel verblijf te bezorgen.

Diplomavoorwaarden: 

• Verpleegkundigen:

 Beschikken over een diploma hoger onderwijs verpleegkunde 

 (gegradueerd, bachelor of master in de verpleegkunde) of gelijk-

gesteld

• Zorgkundigen:

	 Houder	zi
jn	van	een

	brevet,	kw
alificatie-a

ttest	of	ge
tuigschrift

	dat	

in aanmerking komt voor het verzorgingspersoneel in WZC, zo-

als voorzien door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

(cfr. Staatsblad van 13.10.1995).

• Beschikken over een uittreksel uit het strafregister

• Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot 

 de selectieprocedure

Wij bieden u:

• Een voltijdse/deeltijdse tewerkstelling 

• Een contract van onbepaalde duur 

• Een degelijk loon: verpleegkundigen C3-C4 of BV1-BV3,

 zorgkundigen C1-C2

• Maaltijdcheques van €8

• Gratis hospitalisatieverzekering

• Een aangename werkomgeving met de nodige begeleiding 

 voor kandidaten met weinig ervaring

• Fietsvergoeding

• Overname nuttige anciënniteit

Solliciteren:

Stel je uiterlijk op 18 juni 2018  kandidaat door je sollicitatiebrief, CV, kopie van diploma of brevet, kopie van identiteitskaart 

en recent uittreksel uit het strafregister te versturen naar Astrid van Nierop, diensthoofd algemeen beleid, Nieuwstraat 1, 

1785 Merchtem of per mail naar personeel@merchtem.be               
               

         Je wordt uitgenodigd voor een gesprek

Het woonzorgcentrum Ter Stelten zoekt

Contractueel dienstverband voor onbepaalde duurZORGKUNDIGEN EN 

VERPLEEGKUNDIGEN

Bij Adrem staat er geen 
leeftijd op talent.
Doorzettingsvermogen en enthousiasme zijn belangrijker!
Je verkoopt advertenties in tal vankranten en magazines voor bv. de Antwerp Giants, Echt Antwaarps Teater, Plopsa, Dwars door Mechelen, Antwerp Giants,AZ Sint-Maarten, Kazerne Dossin, ...

TOT -€60 KORTING BIJ

Gratis uitgave - Editie 1 - 2019

ONTDEK 
BOBBEJAANLAND

EEN BLIK OP
LAND OF LEGENDS

BOBBEJAANLAND
TRAIL

MAAK JE KLAAR 
VOOR HALLOWEEN

BOBBEJAANLAND
p3

LAND OF LEGENDS
p5

p7
p7

KIJK SNEL
BINNENIN!

BOBBEJAANLANDBOBBEJAANLAND MAAK JE KLAAR MAAK JE KLAAR MAAK JE KLAAR MAAK JE KLAAR 
VOOR HALLOWEENVOOR HALLOWEENVOOR HALLOWEENVOOR HALLOWEENVOOR HALLOWEEN

p7p7
p7p7

KIJK SNEL
BINNENIN!Publieksweekend 1 & 2 december70 jaar Mensenrechtenverdrag

Tijdelijke expo Holocaust en Strips
Meer info: www.kazernedossin.eu

Een leuke JOB
vlakbij huis?

Interesse? Stuur je cv naar l.goris@adrem.be en wij contacteren je voor een gesprek.

WIJ BIEDEN JE:
• Een uitdagende job met veel 

variatie en verschillende 
opdrachten                  

• Mooi vast loon met een      
aantrekkelijk bonus en       
commissiesysteem 

• Geen weekend en avondwerk • Carrièremogelijkheden
• Moderne werkomgeving
• Fulltime functie                         

(4/5 bespreekbaar) 
• Interne opleiding

MOMENTEEL ZOEKEN WIJ EENENTHOUSIASTE TELEVERKOPER

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

 vraagt voor ONMIDDELLIJKE indiensttreding

AUTOMEKANIEKERS
AUTOTECHNIEKERS

Tel: 054/33.19.03  -  info@garagedegeyndt.be

Damme

www.keurslager.be

Zoekt Verkoopster vol of deeltijds
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Vorige week  zondag nam Merchtem zijn 

gloednieuw sportcomplex Dooren offici-

eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 

uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-

dig in kunstgras, een baseballveld, een 

terrein voor beachvolley, e
en polyvalent 

terrein, een Finse piste en een gebouw 

met kleedkamers, tribune en kantine. 

Schepen van Sport S
teven Elpers (LVB) 

was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-

ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 

Precies een jaar na het leggen van de 

eerste steen, kon het gebouw op het 

sportcomplex officieel geopend wor-

den. Het bevat naast een trib
une voor  

toeschouwers ook een grote cafetaria 

(op te delen in twee compartim
enten), 

8 kleedkamers en drie cellen voor indi-

viduele sporters (mountainbikers, jog-

gers, …). Er is ook een afspuitplaats voor 

mountainbikers en voor het re
inigen van 

voetbalschoenen. “H
et is een sportcom-

plex voor iedereen,” beklemtoonde sche-

pen Elpers. De exploitatie van de cafe-

taria en het onderhoud worden in han-

den gegeven van FC Merchtem  en BSC 

The Merchtem Cats. Schepen Elpers, 

burgemeester Eddie De Block en sche-

pen David De Valck - v
oorzitter van het 

Autonoom Gemeente Bedrijf (
AGB) dat 

als bouwheer optrad - te
kenden dan ook 

een exploitatie overeenkomst m
et Paul 

Staels en Bram Denys, voorzitter van res-

pectievelijk  FC Merchtem 2000 en BSC 

The Merchtem Cats. Het hele complex 

heeft zo’n 4,5 miljoen euro gekost. D
ank 

zij het AGB kon ruim 500.000 euro aan 

BTW bespaard worden. 
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www.poortcenter.be

Geldig op een koffie (1,90€). 

Aanbieding enkel geldig in ruil voor deze 

bon in uw Lunch Garden  

tot en met 30/11/2014.  

1 bon per kasticket. Niet cumuleerbaar  

met andere promoties of kortingsbonnen.  

Niet terugbetaalbaar in speciën. 

V.U.  : S. Vanderveken

Olympiadenlaan 2

1140 Evere.

Niet op de openbare weg werpen

Geldig tot 30/11/2014

BIJ AANKOOP  

VAN EEN
 GEBAKJE1GRATIS

KOFF IE

verg.1713

BOEK NU UW WINTERVAKANTIE 
2020-2021

NAAR DE SNEEUW OF DE ZON

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR
VLIEGTUIGREIZEN • CRUISES
AUTOVAKANTIE • BUSREIZEN

TREINREIZEN • BEGELEIDE RONDREIZEN
VLIEGTUIG – TREIN – BUS TICKETTEN

Wij werken samen met alle erkende touroperators.

Bezoek onze website www.reizenbrava.be

Corendon vliegvakanties 
nu ook bij ons te boeken

Opperstraat 10 • 1770 Liedekerke  
 T 053/66.89.02  • reizen.brava@skynet.be

AALST
Aalst zet in op verkeersveil igheid 
met de invoering van de tonnage-
beperking.  Hiermee lost schepen 
van Mobiliteit zijn beloftes in. Op de 
gemeenteraad werd de tonnagebeper-
king vanaf 7,5 ton beslist. Deze geldt 
voor het gebied begrensd door R41-
N9 (Gentsesteenweg-Capucienenlaan), 
tijdens de spitsuren van de scholen, 
tussen 7.45 uur en 8.45 uur elke week-
dag, en tussen 15.30 uur 16.45 uur 
iedere weekdag uitgezonderd woens-
dag, en tussen 11.30 uur en 12.30 uur 
op woensdag. De eerder genomen 
beslissing hierover van februari dit jaar 
werd herbekeken.  Een tonnagebe-
perking vanaf 3,5 ton zou onwerkbaar 
zijn, gezien het groot aantal voertuigen 
die onder de regeling zouden vallen, 
bijvoorbeeld grote personenvoertuigen. 
Bedrijven kunnen uitzonderingen vra-
gen voor leveringen van tijdsgebonden 
materialen zoals bijvoorbeeld beton. De 
invoering van de tonnagebeperking is 
voorzien voor 4 januari 2021.  Om tot 
een economisch draagbare en haalba-
re regeling te komen zal de reglemen-
tering rond de venstertijden in het voet-
gangersgebied herbekeken worden.  
Leveren in het centrum zal in de toe-
komst mogelijk gemaakt in een ruimer 
tijdsbestek wat als resultaat zal hebben 
dat leveringen met  zware voertuigen in 
de binnenstad meer gespreid kunnen 
gebeuren en de druk in de voormid-
dag zal verminderen.  Zo zal er kun-
nen geleverd worden vanaf 6 u u r 
tot 7.30 uur en vanaf 8.45 
uur tot 11.15 uur, en zal 
ook een avondlevering 
mogelijk zijn tussen 18 
uur en 21 uur.

Tonnage-
beperking

7,5 t

AALST
De Aalsterse creatieveling en 
acteur Filip Van de Winkel zit nu 
ook in de gemeenteraad. Door 
het wegvallen van Ilse Uyttersprot 
zijn er wat verschuivingen en 
kan hij zijn politiek mandaat nu 

opnemen. Paul Stockman haalde 
meer stemmen maar hij keert niet 
terug in de gemeenteraad. Van de 
Winkel kreeg 805 stemmen achter 
zijn naam. Door de breuk binnen 
CD&V belandt hij wel meteen op 
de oppositiebanken.  

Filip Van de Winkel in 
gemeenteraad

AALST
Carnaval pak je beter met fluwelen hand-
schoenen aan. Sommige zijn geschokt, 
andere boos, andere maken er dan toch 
weer humor van. Enkele gevleugelde 
reacties en spotprenten. 

Carnaval gaat wel door :
Goed nieuws het criterium in Aalst gaat 
door in december… één probleem de 
organisatie weet het 
nog niet.

Pasen op 
kerstdag :
Carnaval is in zijn 
oo r sp rong e en 
laatste uitspatting 
voor de vastenpe-
riode. Maar voor 
de rest mag men 
van de burge r-
vader niet raken 
a a n  t r a d i t i e s . . 
Misschien kunnen 
we ook snel eens 
de eindexamens verleggen als we dan toch bezig 
zijn ..En kerstdag graag eens in de paasvakantie. Ah 
oeps, dan is het al Pasen zeker? Euhm .. Ruilen voor 
Hemelvaart?

Voorstel :
Zouden we niet beter een sabbatjaar 
nemen

Positief blijven :
Nog 528 daugen en 't es!

Kalender aangepast :
Dozje eet zjust de instrukses on ilva 
deergegeiven da ge aanen kesboeim 
meegt boiten zetten op twellef april. 
Ten eje nog okkozje ver der a poos 
oir'n in 't angen. Wijje astablieft oeik 
noteiren da den dag van den arboid 
es verplosjt nor 7 oktoeber. Da kwamp em 
beiter oit mé de congeidaugen van zen restaurang.

Humor in Aalst
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H E T  S P O R T N I E U W S  U I T  U W  S T R E E K

H E T  R E G I O N A L E

V    ETBAL
O V E R Z I C H T

Eendracht won afge-
lopen weekend in de 
Croky cup nipt van 
Taminoise. Een straf-
schopdoe lpunt  van 
Gianni De Neve, na 
een fout op Ibrahima 
Mbaye, volstond voor 
de kwalificatie voor de 
vijfde ronde. Die wordt 
gespeeld in het week-
end van 10 en 11 okto-
ber met de teams uit 
1B. De tegenstander is 
ondertussen bekend. 
De club kreeg ook de 
of f iciële mededeling 
binnen dat de com-
p e t i t i e o p e n e r  v a n 
deze week tegen SK 
Pepingen-Halle wordt 
uitgesteld omwille van 
COVID-19

In derde provinciale 
staat Doggen meteen 
alleen aan de leiding 
na  4 - 0 winst tegen 
Gijzegem. Tweede in 
de stand zijn Hofstade, 
Herdersem en Meldert. 
H o f s ta d e  wo n  m e t 
4 - 1  v a n  s t a d s g e -
noot Erembodegem, 
He rder sem spee lde 
gelijk tegen Idegem en 
Meldert speelde in een 
doelpuntenrijke wed-
strijd 3-3 tegen Mere. 

Z o n d a g  o n t v a n g t 
G i j z e g e m  M e l d e r t . 
E r e m b o d e g e m  d a t 

nog geen punten haal-
de ontvangt Herzele, 
Hofs tade t rek t naar 
O u d e g e m ,  l e i d e r 
Doggen moet  naar 
Kerksken en Herdersem 
naar rode lantaarn 
Lebbeke. 

In vierde provinciale 
zijn er dit seizoen drie 
A a l s t e r s e  p l o e g e n 
actief. Nieuwerkerken 
staat het beste en telt 
4 punten na een gelijk-
s p e l  o p  B o r s b e ke , 
Meldert B verloor voor 
de tweede week op 
r i j ,  deze keer tegen 
Merelbeke en het gaat 
ook n iet  goed met 
Schroever s  Moor se l 
dat 0 punten heeft, dit 
weekend werd verloren 
van Vlierzele met 0-3.

Bij de vrouwen gaat 
het moeilijk voor een-
dracht Aalst dat nu 
laatste staat met OHL. 
Begin september ver-
l o re n  d e  Aa l s te r s e 
dames van Gent. Pas 
op 4 oktober is er het 
duel met OHL dat ook 
nul punten heeft. ***In 
tweede nationale staat 
ook Aalst B na één 
wedstrijd laatste. **In 
eerste provinciale is 
Erembodegem actief, 
deze competitie start 
pas komend weekend. 

AALST
De sluiting van ontmoetingshuis ‘De 
Brug’ komt hard aan. Bij Lijst A is men 
niet tevreden. “Een koude douche 
voor het buurt- en verenigingsleven. 
Een wijk in onze stad waar het net een 
grote meerwaarde betekent om men-
sen met elkaar te verbinden krijgt hier 
de deur in het gezicht. Verenigingen 
en buurtactiviteiten komen zo letter-
lijk in de kou te staan. Waarom als  
stadsbestuur hier zonder poespas 
de stekker uit trekken? Er is momen-
teel geen alternatief voorhanden voor 
deze mensen in de directe omge-
ving. Grootse plannen l iggen vol-
gens de schepen Sarah Smeyers in 
het vooruitzicht maar blijven voorlo-
pig nog in het duister hangen. LijstA 
vraagt zich af waarom de zalen niet 
meer gereserveerd kunnen worden. 
Ook vraagt Ann Van de Steen waar-
om het buurtrestaurant niet kan blij-
ven voor tbestaan op rechteroe-
ver naast het nieuwe plan voor de  
gendarmerie. 

Blazen we 
bruggen op 
waar het 
niet hoeft?

AALST
De stad wil starters een eind 
op weg helpen.  Zit je met een 
fantastisch idee? En wil je tes-
ten of het werkelijk aanslaat? 
Dan is de wedstrijd van de 
stad Aalst zeker en vast iets 
voor jou. De winnaar krijgt 5 
maand een pand ter beschik-
king in de winkelgalerij Pieter 
Van Aelst, pal in het centrum 
van Aalst. Je moet je creatief 
ondernemingsidee voorstel-
len. Chloë Mathieu en Dries 
Kimpe hebben de eerste edi-
tie van de wedstrijd gewon-
nen. Bij ‘Clothilde’ kan je 
terecht voor schoonheidspro-
ducten en lifestyle items die 
mens en natuur respecteren. 
Chloë en Dries wisten de jury 
te overtuigen met hun inno-
verend idee en hun enthousi-
asme. En niet alleen de jury, 
ook veel Aalstenaars von-
den de weg naar hun winkel. 
Ondertussen zijn ze 1 jaar ver-
der en hebben Chloë en Dries 
hun eigen plek gevonden in 
de Louis D’Haeseleerstraat 
nr 9. Vanaf 1 oktober wordt 
de wedstr i jd ge lanceerd.  
Stuur je idee binnen voor 15 
november. Deelname is voor 

iedereen die een handels- en 
horecazaak wil starten met 
een duidelijke visie op onder-
nemerschap. Winkelketens 
met meerdere filialen worden 
uitgesloten. Ondernemers 
uit Aalst met een bestaande 
zaak kunnen deelnemen als 
het gaat om een nieuw con-
cept en als de huidige zaak 
blijf t bestaan. De winnende 
pop-up winkel kan een kle-
dingwinkel zijn, een gezel-

lige koffiebar, een restaurant-
je, een bloemenwinkel. Alles 
kan, zolang het maar in een 
winkelstraat past. De jury zal 
iedere inschrijving beoorde-
len op vlak van originaliteit en 
creativiteit en een goed uitge-
werkt businessplan. De finalis-
ten worden 1 december op de 
hoogte gebracht en worden 
uitgenodigd om begin decem-
ber hun businessplan toe te 
lichten.

Eigen zaak starten
AALST

Op de gemeenteraad van vori-
ge week vroeg CD&V Aalst om 
het nieuwe stedelijke zwembad 
te vernoemen naar de overleden 
oud-burgemeester en schepen 
Ilse Uyttersprot als eerbetoon en 
eerherstel. Er is ook al een peti-
tie gestart. Of het stadsbestuur 
hier op in zal gaan valt te betwij-
felen, politiek was er weinig waar-
dering voor de ex-burgemeester. 
Net het financiële plaatje van het 
was een doorn in het oog van 
de andere partijen en schepe-
nen die door deze hoge uitgaven 
en meerkost zelf meer moesten  
besparen. 

Eerbetoon?

AALST
Veel volk op de oefensessies 
van Maspoe Running team. 
Het team richt zich iedere dins-
dag tot recreatieve lopers, zon-
der verplichtingen. Op de web-
site kan je bekijken hoe je lid 
kan worden en wat de voorde-

len zi jn. “ Opnieuw een pak  
meer volk op training! Zalige 
bende! Maspoe Running Team 
doet 600tjes op de atletiekpiste! 
Hoe meer volk, hoe interessan-
ter, want zo kan iedereen de ide-
ale trainingsgenoot vinden”, aldus  
Kim Barbé. 

AALST
Een verdachte van de steek-
partij die vorige week dinsdag 
om iets voor 16 uur plaatsvond 
aan de Houtkaai in Aalst, vlak 
voor kunstencentrum Netwerk, 
i s  opgepak t.  Een 17- ja r ige  
jongen van Turkse origine werd 
daar tweemaal gestoken met 

een mes. Hij raakte zwaarge-
wond en werd in levensgevaar 
naar het ziekenhuis gebracht, 
waar h i j  met spoed geope-
reerd werd. De dader,  een 
Turkse jongeman van zestien 
jaar, is opgepakt en in de geslo-
ten jeugdinstelling van Everberg  
geplaatst.

Sportief met Maspoe

Verdachte 
steekpartij geplaatst
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Ninove
Lennik

Gooik

Roosdaal

Dilbeek

Pepingen

Herne

Galmaarden

Bever

Ternat

Asse

Opwijk

Aalst
Merchtem

Meise

Grimbergen
Vilvoorde

Affligem

Liedekerke

Denderleeuw

mensen bereiken
430.000

N° 409 07 oktober

N° 410 28 oktober

N° 411 18 november

N° 412 09 december

Asse-Merchtem-
Opwijk : 

24.325 exemplaren

Dilbeek-Ternat-Bever-
Lennik-Gooik-Herne-
Galmaarden-Pepingen

36.335 exemplaren

N° 165 30 september

N° 166 21 oktober

N° 167 10 november

N° 168 02 december

Ninove-Liedekerke-
Roosdaal-Affligem-
Denderleeuw : 

36.935 exemplaren

N° 174 23 september

N° 175 14 oktober

N° 176 04 november

N° 177 25 november

N° 178 16 december

Groot Aalst : 

31.775 exemplaren

N° 91 23 september

N° 92 14 oktober

N° 93 04 november

N° 94 25 november

N° 95 16 december

Vilvoorde-Meise-
Grimbergen : 

34.998 exemplaren

N° 203 07 oktober

N° 204 28 oktober

N° 205 18 november

N° 206 09 december

Mira De Bruyn 
0494 08 76 72

Conny Segers 
0477 81 14 40

Lydia Van Asbroeck 
0475 27 88 18

alst

alst

alst

alst

alst

alst

alst

alst

alst

alst

alst

alst
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Showroom open:

Di - Vr: 14.00 tot 18.00 u

Za: 10.00 tot 17.00 u

zondag gesloten

Of op afspraak

* actievoorwaarden in de showroom.

Trotse sponsor van het

Corendon KwadrO Cyclocross
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Max 1 bon per woning.

korting bij aankoop van ramen & deuren

€250
*,-

Onmiddellijk voorschot, saldo bij notaris.

Directe en discrete afhandeling.

www.wijkopendirectuwhuis.be

053 70 90 90WIJ KOPEN DIRECT UW HUIS GRATIS
EPC-ATTEST
bij verkoop 
aan VLEB !

V.L.E.B. KOOPT HUIZEN IN DE REGIO TOT €200.000 MAG WERK AAN ZIJN         
     WIJ BESLISSEN DIRECT!
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DUIVEKEETSTRAAT 30A 

9300 AALST

davoo@hotmail.be

0486 08 59 15

MA > ZAT 10u00 - 19u00

www.davobanden.be

AALST

Morgen vrijdag opent de winter foor. 

Dat is één van de grootste van het land. 

Verspreid over 5 pleinen zijn er kermisat-

tracties. Ook de familie delforge is van de 

partij. V
incent Delforge die enkele maan-

den zijn wagen zag uitbranden is er ook. 

Vincent is ook een halve Aalstenaar. "Ik
 

heb een hele speciale band met deze 

stad, zelfs als we hier niet staan, we 

wonen in Waasmunster, komen we naar 

hier. De mensen, de sfeer, het is hier fan-

tastisch. Ik ben blij hier te kunnen zijn, 

ik kan een wagen lenen van mijn broer. 

Ik zou Aalst niet kunnen missen. Ik ben 

er dus morgen bij met mijn smoutebol-

len. Wat morgen ook weer opstart is het 

decor aan het stadhuis. Sedert vorig jaar 

een voltreffer voor jong en oud. Ieder 

uur is er muziek en dansen de poppen.  

Ontwerper is Piet De Koninck. 

Stad is klaar voor carnaval
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KEUKENS

GENTINI’S

PERSOONLIJKE SERVICE & OPVOLGING

www.gentinis.be

BATIBOUW ACTIE

Actie geldig tot 31/03/2015

Begijnenmeers 3

1770 Liedekerke

0475/78.16.05

vergelijk GRATIS 

prijs kwaliteit

bij afgifte van deze advertentie
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SINT-KATHERINA-LOMBEEK

Tv-kok Jeroen Meus was zaterdagavond 

te gast op de zesde editie van Midwinter 

Lombeek als jury van een opgemerkt 

nieuw onderdeel op de af f iche: een 

kookwedstrijd voor het beste Loemekse 

gerecht. Drie hobbykoks, Rony Van den 

Abbeele, Tim Devos en Jos Delcourt , 

mochten hun gerecht klaarmaken. Meus 

had gemeende lof voor de drie berei-

dingen en duidde uiteindelijk Tim Devos 

(37) als winnaar aan. Zijn ‘tajine op zijn 

Pajottenlands met krieltjes’ kreeg van 

de tv-kok de voorkeur vanwege de erg 

geslaagde combinatie van zeer verschil-

lende culturen. Midwinter Lombeek lokte 

zaterdag overigens opnieuw duizenden 

bezoekers. De manifestatie steunt ook 

dit keer de strijd tegen de ziekte van 

Duchenne. Zie onze fotospecial op www.

goeiedag.be. (RDS)

Tim bekoorde Jeroen
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MEISE
De Plantentuin in Meise heeft vorig jaar 

in totaal 126.686 mensen over de vloer 

gekregen, ruim een derde meer dan de 

91.171 bezoekers die in 2013 geteld wer-

den (+38 procent). Het afgelopen jaar 

geldt daarmee als een recordjaar voor de 

Plantentuin. Tot nu toe werd het hoog-

ste aantal bezoekers in de Plantentuin in 

2011 geteld, toen er 110.909 mensen een 

bezoekje aan de tuin hadden gebracht. 

"De opening van twee nieuwe regenwoud-

kassen in april en de orchideeëntentoon-

stelling Flori Mundi, die in het najaar voor 

de eerste keer plaatsvond, mogen echte 

publiekstrekkers genoemd worden", zo 

wordt de hoge opkomst van 2014 ver-

klaard door plantkundige Koen Es. “Flori 

Mundi alleen al lokte zomaar eventjes 

28.000 bezoekers.

(Lees verder pagina 5)

Recordjaar voor Plantentuin

2015

UW MAZOUT LEVERANCIER 

AAN DE BESTE PRIJS

Frans & Michel

Michiels
Wolvertemsesteenweg 196

1785 Merchtem

GSM 0475 42 36 71 Tel. 052 37 18 56
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COLOR CASA P. 09
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Beste wensen voor

vanwege het Goeiedag team.
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REGIO
Vorige week  zondag nam Merchtem zijn 
gloednieuw sportcomplex Dooren offici-
eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 
uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-
dig in kunstgras, een baseballveld, een 
terrein voor beachvolley, een polyvalent 
terrein, een Finse piste en een gebouw 
met kleedkamers, tribune en kantine. 
Schepen van Sport Steven Elpers (LVB) 
was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-
ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 
Precies een jaar na het leggen van de 
eerste steen, kon het gebouw op het 
sportcomplex officieel geopend wor-
den. Het bevat naast een tribune voor  
toeschouwers ook een grote cafetaria 
(op te delen in twee compartimenten), 
8 kleedkamers en drie cellen voor indi-
viduele sporters (mountainbikers, jog-

gers, …). Er is ook een afspuitplaats voor 
mountainbikers en voor het reinigen van 
voetbalschoenen. “Het is een sportcom-
plex voor iedereen,” beklemtoonde sche-
pen Elpers. De exploitatie van de cafe-
taria en het onderhoud worden in han-
den gegeven van FC Merchtem  en BSC 
The Merchtem Cats. Schepen Elpers, 
burgemeester Eddie De Block en sche-
pen David De Valck - voorzitter van het 
Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat 
als bouwheer optrad - tekenden dan ook 
een exploitatie overeenkomst met Paul 
Staels en Bram Denys, voorzitter van res-
pectievelijk  FC Merchtem 2000 en BSC 
The Merchtem Cats. Het hele complex 
heeft zo’n 4,5 miljoen euro gekost. Dank 
zij het AGB kon ruim 500.000 euro aan 
BTW bespaard worden. Lees verder pagina 3

Splinternieuw sportcomplexKIJK SNEL PAG. 26
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Nieuw te Zellik!Zie verder in deze Goeiedag.
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REGIOVorige week  zondag nam Merchtem zijn 

gloednieuw sportcomplex Dooren offici-

eel in gebruik. Het sportcomplex bestaat 

uit drie voetbalvelden, waarvan 1 volle-

dig in kunstgras, een baseballveld, een 

terrein voor beachvolley, een polyvalent 

terrein, een Finse piste en een gebouw 

met kleedkamers, tribune en kantine. 

Schepen van Sport Steven Elpers (LVB) 

was dan ook gelukkig dat hij de vele gas-

ten kon rondleiden in het nieuwe complex. 

Precies een jaar na het leggen van de 

eerste steen, kon het gebouw op het 

sportcomplex officieel geopend wor-

den. Het bevat naast een tribune voor  

toeschouwers ook een grote cafetaria 

(op te delen in twee compartimenten), 

8 kleedkamers en drie cellen voor indi-

viduele sporters (mountainbikers, jog-

gers, …). Er is ook een afspuitplaats voor 

mountainbikers en voor het reinigen van 

voetbalschoenen. “Het is een sportcom-

plex voor iedereen,” beklemtoonde sche-

pen Elpers. De exploitatie van de cafe-

taria en het onderhoud worden in han-

den gegeven van FC Merchtem  en BSC 

The Merchtem Cats. Schepen Elpers, 

burgemeester Eddie De Block en sche-

pen David De Valck - voorzitter van het 

Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat 

als bouwheer optrad - tekenden dan ook 

een exploitatie overeenkomst met Paul 

Staels en Bram Denys, voorzitter van res-

pectievelijk  FC Merchtem 2000 en BSC 

The Merchtem Cats. Het hele complex 

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

zij het AGB kon ruim 500.000 euro aan 

BTW bespaard worden. 
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www.poortcenter.be

Geldig op een koffie (1,90€). 

Aanbieding enkel geldig in ruil voor deze 

bon in uw Lunch Garden  

tot en met 30/11/2014.  

1 bon per kasticket. Niet cumuleerbaar  

met andere promoties of kortingsbonnen.  

Niet terugbetaalbaar in speciën. 
V.U.  : S. Vanderveken
Olympiadenlaan 2

1140 Evere.

Niet op de openbare weg werpen

Geldig tot 30/11/2014

BIJ AANKOOP  
VAN EEN GEBAKJE

1GRATISKOFF IE
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AALST
Okapi Aalst is gestart met de trainin-
gen. De buitenlandse spelers moes-
ten eerst nog in verplichte quarantaine 
maar iedereen testte negatief".  In de 
stad Aalst zijn alle trainingen (jeugd, eer-
ste ploegen, seniors,...) zonder publiek. 
“Wat ons eerste team betreft sluiten we 
zelfs de deuren. Als club doen we er 
immers alles aan om besmettingen te 
vermijden. We vragen dan ook aan de 
fans in geen geval af te zakken naar de 
zaal tijdens de trainingen. De traditio-
nele "open training" vindt uiteraard niet 
plaats zoals we gewoon zijn, toch zal 
het webteam op vrijdag 25 september 
tussen 15.30u en 16.30u een open trai-
ning streamen op de Facebook pagina.

AALST
De overleden oud-burgemeester van 
Aalst Ilse Uyttersprot (CD&V) krijgt een 
‘burgemeestersportret’. Dat besliste het 
schepencollege. Logisch want het is in 
Aalst traditie dat oud-burgemeesters 
vereeuwigd worden met een schilderij. 
Ilse had er al één moeten hebben maar 
hield al die jaren de boot af. Na 1900 
ontstond onder burgemeester Michel 
Gheeraerdts de traditie om een schil-
derij te maken van de afscheidnemende 
burgemeester. De laatste burgemeester 
die vereeuwigd werd is Anny De Maght. 
De portretten zijn de bezichtigen in de 
inkomhal van de stadsfeestzaal. De stad 
zal wel rekening moeten houden met de 
wensen van de familie. (foto JP Swirko)

Okapi training 
nu te zien

Portret voor Ilse
AALST

S a m e n  m e t  8 5  a n d e re 
Vlaamse steden en gemeen-
ten vier t Aalst tot 25 sep-
tember de Week van de 
Duurzame Gemeente. Dan 
zet de stad de Aalsterse 
‘Duurzame Helden’ terug in 
de kijker. Dit jaar ligt de focus 
op corona-helden: mensen, 
organisaties en diensten die 
bijzondere inspanningen heb-
ben geleverd in ti jden van 
corona en zich ook in de toe-
komst blijven inzetten voor 
een duurzame wereld. De 
stad hangt de ‘SDG’-vlag uit 
aan het administratief centrum 
en zet haar eigen Aalsterse 
‘Duurzame (corona) helden’ 
in de kijker.  Vier Aalsterse 
organisaties staan in de kij-
ker als Duurzame corona hel-
den: Prenovatie bvba  is een 
Aalsterse bouwfirma die bij 

het begin van de uitbraak van 
de coronacrisis als één van 
de eersten in België startte 
met de plaatsing van plexi-
glas. Dankzij plexiglas konden 
werknemers toch in veilige 

omstandigheden werken, zo 
konden bedrijven hun werking 
voortzetten. Het bedrijf stelde 
bovendien een springkasteel 
gratis ter beschikking aan een 
weeshuis met 38 kinderen. De 

kinderen mochten tijdens de 
lockdown immers niet naar 
huis of geen bezoek ontvan-
gen. De Sociale Kruidenier  is 

een team binnen de dienst 
Sociale Zaken van het OCMW. 
Het is een alternatieve vorm 
van voedselbedeling waarbij 
cliënten op afspraak kunnen 
langskomen in een winkel, 

waar ze zelf gratis kunnen 
beslissen welke producten ze 
graag meenemen. Ze worden 
ook begeleid door vrijwilligers, 
die tips geven over evenwich-
tige voeding en maaltijden. 
De sociale kruidenier is ook 
een plaats voor ontmoeting 
en voor sociaal contact. In 
de lockdown periode moest 
ook de Sociale Kruidenier tij-
delijk de deuren sluiten. Het 
team schakelde echter snel 
over op voedselbedelingen 
aan huis. Zo zijn veel men-
sen in een kwetsbare situatie 
nooit in acute voedselnood 
geraakt.  Steunpunt Welzijn 
vzw  werkt aan sociale inte-
gratie via sociale economie, 
vrijwilligerswerk en diensten 
op maat: fietskoeriersdienst 
'Snel&Wel', de digitale dien-
sten van 'Kla4', het ontmoe-
tingscentrum 'Wereldhuis' en 
sinds kort ook het deelplat-
form 'Helpende Handjes'. Als 
partner van het OCMW Aalst 
werden in volle coronacrisis 
ex tra werkv loeren gecre-
eerd voor ar t. 60-werkne-

mers die op andere plekken 
niet meer konden werken. Er 
werden honderden mond-
maskers gestik t, ontsmet-
tingsgel werd gemaakt voor 
de klanten sociale kruidenier, 
handgemaakte kaartjes wer-
den geschreven tegen de 
vereenzaming, enz. In samen-
werking met de dienst active-
ring van het OCMW werden 
zo nieuwe talenten ontdekt 
bij de art. 60-ers en konden 
zi j nieuwe werkervar ingen 
opdoen. #Feedthenurses  is 
een collectief van chefs in 
verschillende Vlaamse regio's 
(waaronder Aalst) die zich 
inzetten voor mensen in de 
zorgsector. In samenwerking 
met Hotelschool TechniGO! 
chefs Marti jn Gobert (trai-
teur Umami), Bruno Meert 
(Kaai 17), Jo Guillemyn (de 
Looyer i j ),  Johan Mer tens 
(Bistro Denderend Lekker), 
Michel Daumers (hotelafdeling 
TechniGO!) en de ondersteu-
nende hulp van Marc Slegers 
(Technisch Adviseur Hotel 
TechniGO!) werd #feedthen-
urses opgezet vanuit Aalst. 
In de keukens van TechniGO! 
campus Ledebaan tot 4x per 
week gekookt voor de men-
sen uit de Aalsterse zieken-
huizen OLV en ASZ. Dit mooie 
project werd afgesloten op 
12 mei, de internationale Dag 
van de Zorg. Met dit project 
werd in totaal voor ASZ en 
OLV 3 00 maaltijden en 600 
liter soep bereid. Ook werden 
8 400 stuks (broodjes, cake, 
smoothies, gebak, desserts...) 
en 315 kg chocolade geleverd 
in de ziekenhuizen en woon-
zorgcentra van Aalst. Deze vier 
Aalsterse rolmodellen heb-
ben bijzondere inspanningen 

hebben geleverd in tijden van 
corona en verdienen daarom 
de nodige aandacht. Zijn als 
inspirerend voorbeeld opgeno-
men op de website van VVSG: 
www.duurzamegemeente.be. 

Aalsterse Coronahelden
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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.

Houten park met toebehoren 
/ relax met muziek / loop-
stoeltje, zo goed als nieuw 
- 053/67 14 37 (na 19 u)

Rotansalon 7 personen / 
massief eiken eettafel + ver-
lengstukken / stoelen - doe 
een bod - 0478/96 85 42

TE KOOP / TE HUUR : 
Moorsel – Handelshuis 
s l a g e r i j  o f  ?  – 
R a v e n a k k e r s t r a a t  1 4 , 
Moorsel – 053/70 10 74

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

Bos, + 2 ha, Honeghem Aalst 
- 0478/68 45 41 of 0479/900 
480

B a a r d e g e m M o o r s e l  – 
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 (zoeker tje vermeldde 
geen telefoonnummer)

Merchtem – Bouwgrond, 
c e n t r a le  l i g g in g ,  o p e n 
bebouw - gevel 9,5m, breed-
te 15,5m, opp 493m², bebou-
wbare 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

TE KOOP

Aalst – app: 2 slpk , 2 
badk, gr liv, terras, 1ste 
v e r d ie p in g  –  6 7 5 € - 
0486/52 58 26

M o o r s e l  –  W o n i n g 
Ravenakkerstraat 14 – 
053/70 10 74

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

Appar tement, 1 slaap-
kamer, onmiddellijk vrij! 
Bosses t raat 5 7,  9 42 0 
Erpe-Mere. 0475/66 81 84

Aalst - rim appartement, 
1s te verd + garage + 
staanplaats en fietsxen-
berging - Albrechtlaan 7, 
Aalst - 0475/89 06 99

A a l s t  -  g a r a g e b o x , 
Drieveldenweg, Aalst - 
052/35 82 14

TE HUUR
W e d u w e  ( 6 6 )  z o e k t 
man voor relatie en van 
het leven te genieten - 
0472/33 12 40

M a n  w e n s t  d i s c r e e t 
c o n t a c t  m e t  d am e – 
0489/925 440

Weduwe (70) w.k.m. man 
(68-72) voor latrelatie, niet 
roker, hobby’s: f ietsen, 
goneel, reizen en wande-
len – 0477/80 41 55 (na 
20 uur)

Op zoek naar gezelschap. 
L ieve v rouwen wacht-
en op jou uit Suriname 
–  N e d e r l a n d s t a l i g .  
Whatsapp + 95887313372

Dame (59) w.k.m. joviale, 
eer lijke en leergier ige 
heer (59-61) voor lat relat-
ie - 0473/84 31 29 (na 21 
uur, tot 22 uur) 

CONTACT

S E N S U E L E  M A S S A G E 
: Aals t - Slanke, mooie 
Belgische trans (36), pit-
tige brunette, zeer actief - 
0487/404 286 - SMS OK

Zorgzame hulp voor regel-
matige diverse klussen (bui-
tenwerk) Wonende in Aalst. 
Tel: 0475/776099 

Afslanken op een gemak-
kelijke en doelt ref fende  
manier, zonder hongergevoel 
of jojo. Met blijvend resul-
taat. Bel voor meer info : 
0475 64 68 07

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

V A R I A :  L i e d e k e r k e  - 
Aankoop inboedels en alle 
gerief voor rommelmarkten 
- 053/67 39 17 of 0477/45 
23 41

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

Aalst – Overname kranten-
winkel, interessante lig-
ging nabij centrum, enkel 
ernstige kandidaten – voor 
afspraak 053/78 94 35

Gepensioneerde arts doet 
afstand van boeken bio-
c h e mie ,  b a c t e r i o l o g ie , 
wetenschappen algemeen 
- 0495/43 97 94

Gespecialiseerde pedicure 
komt aan huis, gratis voet-
massage – 0471/42 86 23

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

VARIA

duur, Nationaal vervoer van 
voeding. Nederlandstalig 
met kennis Frans, vervoe-
ren van aan u toegewezen 
goederen volgens planning. 
Volle vrachten. Laden en 
lossen (met elektronische 
transpalet) Ervaring vereist. 
Transpor t Verdoodt Marc 
BVBA. Steenweg 205, 1745 
Opwijk. 0477/437610

 
Gevraagd - zelfs tandige 
schr ijnwerkers voor het 
plaatsen van maatmeubilair, 
0477/78 04 83

Tuinonderhoud (p r ivé & 
industrie), maaien gazons, 
snoei, hagen, afsluitingen, 
0477/277 641 Roosdaal

Affligem - Ervaren pistool-
s c h i l d e r  +  c a r r o s s e r ie 
voorbereider, demonteren 
+ monteren, Carr. De Vos - 
053/666 845

Firma A&G Pleister en schil-
derwerken, kleine repara-
ties, proper werk en goed-
koop - 0484/33 56 68

Slager & Winkelmedewerker 
g e z o c h t :  S l a g e r i j 
Vastenavondt zoekt gedre-
ven medewerkers. CV naar 
info@ vastenavondt .be - 
tel:02/569.44.40

Firma G&D -Construct - spe-
cialiteit complete badka-
mers + faillance en vloerte-
gels, pleister- en schilder-
werk - 0487/64 75 21

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

C h a u f f e u r  C E  ( M / V ) , 
Voltijds voor onbepaalde 

JOBS

OOK ZOEKERTJES MOGELIJK  OP ONZE WEBSITE

WWW.GOEIEDAG.BEZ    ekertjes

AALST
Guy Claus, gemeenteraadslid van Vlaams 
Belang, miste eerder deze maand de gemeen-
teraad. Hij testte positief op coronavirus. Het 
was ook de eerste keer dat er een fysieke 
gemeenteraad werd georganiseerd. Tijdens 
de lockdown waren er digitale vergaderin-
gen. Via sociale media kreeg hij veel steun-
betuigingen. Maar ziek voelde hij zich niet. “Ik 
voel me goed. Het is alsof ik een verkoud-
heid heb, meer niet”. Zonder complicaties is 
ondertussen zijn quarantaineperiode al achter 
de rug.   Guy is buschauffeur en moest zich 
daarom laten testen. Hij rijdt ook vaak met 
voetbalploegen. 

AALST
Wie het nieuws graag volgt uit Aalst en daar-
bij houdt van vrolijke muziek kan afstemmen 
via 105.1 . Goeiedag radio draait de hele dag 
door een combinatie van de hits van weleer 
en hedendaagse deuntjes. De programmering 
start op weekdagen om 7 uur met Peter Van 
den Bossche. Om 9 uur neemt Filip Geeurickx 
het over, om 11 uur start  Tom Callebaut zijn 
middagprogramma. Tussen 14u en 16u is er 
Goeiedag@work met Ilke Van Branteghem. 
Om 16 uur neemt Ton Schipper de boel in 
handen met de avondspits. Twee weken terug 
was er de live uitzending van Blokbusters aan 
de Dewaco blokken in de Rozendreef. Ook de 
gemeenteraad is iedere maand te volgen via 
105.1. Ook de sport in deze stad krijgt er alle 
aandacht. Goeiedag kan je ook beluisteren via  
internet. 

Gemeente-
raadslid besmet

Goeiedagradio 
via 105.1

AALST
Terwijl burgemeester D’Haese 
vorige week op de middag al 
op VTM verkondigde dat car-
naval niet zou plaatsvinden, 
werd pas vanuit de stad om 16 
uur een persbericht verstuurd. 
Hierin geen woord over een 
zomercarnaval :  De Aalsterse 
veiligheidscel, onder leiding 
van burgemeester Christoph 
D’Haese,  heef t  unan iem 
geadviseerd dat Carnaval 
2021 best niet zou door-
gaan. Voorafgaand aan de 
Veiligheidscel is de medische 
staf samengekomen om een 
matrix op te stellen voor grote 

evenementen, indoor en out-
door. Uit een grondige analyse 
en na negatief advies van de 
verschillende disciplines van 
de veiligheidscel is gebleken 
dat Carnaval 2021 niet in zijn 
huidige vorm kan plaatsvin-
den. De stad beslist dan ook, 
in kader van ieders veiligheid, 
om Carnaval 2021 af te gelas-
ten. Met deze beslissing ver-
volledigt Aalst het rijtje. Onder 
meer Ninove, Heist, Hamme, 
Lokeren en Sint-Truiden gaven 
al te kennen dat carnaval voor 
komend jaar definitief wordt 
afgelast. De burgemeester 
legt uit: “De gezondheidsri-

sico's zijn op dit moment (te) 
groot, en puur vanuit logis-
tiek en organisatorisch oog-
punt moeten de duizenden 
carnavalisten nú weten waar 
zij aan toe zijn.” “Precies 150 
dagen scheiden ons norma-
liter van Aalst carnaval 2021. 
Reikhalzend keken we uit naar 
14 februari, maar het wordt 
helaas geen jaar zoals alle 
andere. In Aalst brengen we 
telkenmale 80.000 mensen op 
de been: dat is een mensen-
massa die niet meteen te rij-
men valt met de regels inzake 
sociaal afstandhouden en de 
overige coronarichtlijnen.”

Officiële persbericht carnaval

AALST
Vorige week werd door de burgemees-
ter meegedeeld dat de Carnavalseditie 
van 2021 wordt afgelast.  Niet alles 
hoeft te worden geschrapt. CD&V Aalst 
stelt voor om de Winterfoor 2021 wél 
te laten doorgaan en roept de stad op 
om daarvan werk te maken. Rondom 
kermissen en foren is namelijk afgelo-
pen maanden al veel te doen geweest 
en werden studies gevoerd en draai-
boeken uitgewerkt om deze in aange-
paste omstandigheden toch te laten 
doorgaan. Kleinschalige kermissen wor-
den nu al opnieuw toegelaten, zoals dit 
weekend in Nieuwerkerken. "Als pret-
parken open zijn en voetbalwedstrijden 
met publiek mogen plaatsvinden, dan 
moeten we er ook in slagen om een 
coronaproof kermis voor onze kinde-
ren te organiseren.", zegt Lien Gees. 
De afgelasting van carnaval hoeft de 
Winterfoor zelf niet in de weg te staan. 
"Onze forains hebben het de afgelopen 
maanden al zwaar te verduren gekre-
gen. Snel een duidelijk kader creëren 
waarbinnen zij kunnen werken is aan de 
orde. Daarom zal CD&V op de eerstvol-
gende gemeenteraad een interpellatie 
indienen om de winterfoor coronaproof 
te garanderen." aldus Lien. 

CD&V-Aalst wil 
Winterfoor 2021
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OP ALLE 
LOOP- & WANDEL-

SCHOENEN

-20%*
KORTING

*actie geldig van 1 tot 31 oktober 2020.

niet van toepassing 
op running on clouds

Het is mogelijk dat bepaalde maten 
of modellen ontbreken door moeilijke 
leveringen veroorzaakt door covid 19.

Zekerheid gewenst? 
Contacteer ons en 

wij kijken het graag na.


