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Wat een zomer, ik geef het toe,
alles staat of valt met het weer,
maar uiteindelijk viel dat nog
mee. Ik ga alle events niet
evalueren, groot, klein, ze
droegen allemaal bij tot de
voorbije zomerperiode. We
zijn overigens nog niet klaar.
September kan ook nog plezant
worden.
Ik wens in ieder geval iedere
student, we hebben er een pak
in deze stad, een vruchtbaar
schooljaar toe. Leren, kijken,
groeien, evolueren…..geef maar
toe: we vinden het altijd plezant
wanneer we een stadsgenoot of
minstens een Aalsterse student
of studente professioneel zien
scoren. Letterlijk en figuurlijk:
Made in Aalst. Al hebben de
hogeschoolstudenten nog even
vakantie.
Als stad trekken we ons ook weer
op gang, we hebben nog veel
plannen, we hebben nog veel
ideeën. Het leven en het reilen
van deze stad aan de Dender
kan je perfect volgen in ons
stadsmagazine CHIPKA. Een fijne
septembermaand toegewenst!
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FLITS

De ‘Zwette man’ in kleur

Een zwembad in 2 oude VW kevers, een wedstrijd
hoefijzergooien, opgevulde kanaries… Je kon het
zo gek niet bedenken tijdens Cirk! Drie dagen lang
palmden artiesten de Aalsterse pleinen in met
circus en straattheater van de bovenste plank.
Deze 8e editie was de kleurrijkste tot nu toe. En
Dirk Martens, die zag dat het goed was.
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NIEUWS

Ik heb genoten
van deze avond.
Wat een sfeer toch
altijd hier in Aalst.”
Tourwinnaar Chris Froome op
het Natourciterium, 25 juli - VTM Nieuws

Archeologische kijk
op Hofstade
Van 9 september tot
2 oktober kun je het resultaat
van 10 jaar opgravingen door
Heemkring Denderland in
Hofstade bewonderen in ’t
Gasthuys – Stedelijk Museum
Aalst. Archeoloog Bart Cherretté opent de tentoonstelling op
donderdag 8 september met
de lezing ‘ Archeologie buiten
de stad: een blik op het verre
verleden van onze streek’.

Bouw jij graag mee aan de stad van
jouw dromen? Heb jij al een aantal
ideeën om onze stad op maat van de
Aalsterse jeugd te maken? Neem dan
zeker deel aan de klankbordgroep
‘kindvriendelijke ruimte’.
Deze groep komt tussen oktober 2016
en juli 2017 drie keer samen om op
een speelse en creatieve manier na te
denken over de stad van morgen.
Inschrijven kan tot 16 september via
jeugd@aalst.be.

In Hofstade werden maar liefst 426 crematiegraven van
de late bronstijd – vroege ijzertijd (100-500 voor Christus)
bloot gelegd. Zondag 11 september vindt er om 10.30
uur in het museum een lezing plaats over het urnengrafveld in Hofstade.

Mobiele
Fruitpersactie

Archeologische opendeurdag

Heb je appels of peren uit je eigen boomgaard? Kom dan langs met je fruit om
het door de Mobiele Fruitpers ZEVERGEM
te laten persen tot vers natuurtroebel
sap. Op zaterdag 10 september en zaterdag 22 oktober zijn de inwoners van
Aalst en Affligem van harte welkom op
de fruitpersdag op de grote parking
van het gemeentehuis Bellekouter in
Hekelgem (Bellestraat 99).

22-6

Er kan gemengd worden met ander fruit,
bijvoorbeeld rode of zwarte bessen,
aardbeien, pruimen, rode bieten… Ook
valfruit en aangetast fruit (niet rot) komt
in aanmerking. De minimale hoeveelheid
die je meebrengt is 75 kg. Het fruit wordt
ter plaatse gewassen, vermalen, geperst,
kortstondig gepasteuriseerd en verpakt in
5 l bag-in-box. Voor zo’n box betaal je 5,50
tot 6 EUR. Vooraf inschrijven is verplicht via
mail naar info@mobielefruitpers.com.
Info: www.mobielefruitpers.com.

Zaterdag 24 september ben je van 14 tot 18 uur welkom in het museum op de archeologische opendeurdag.
Op het programma: rondleidingen, een pottenbakkersatelier (van 14 tot 18 uur kun je zelf je potje bakken) en
een bolderkartocht voor kinderen met Anton Cogen.
De rasacteur neemt kinderen vanaf 10 jaar mee op ontdekkingstocht langs enkele archeologische vindplaatsen
in onze stad. De tocht start om 14.30 uur aan het museum. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via
tel. 053 72 36 02 of museum@aalst.be.

Tussen 22 en 6 uur mag je de nachtrust van je omgeving niet storen. Respecteer ook overdag de rust van je
buren. De volumeknop van je radio – en ook van jezelf –
hoeft niet altijd op het maximum te staan.
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Denk mee over de
speelruimte van
morgen

Sla je slag op
de carnavalsbeurs
Op zaterdag 24 en zondag
25 september kan je in de
carnavalshallen (Hoge Vesten)
attributen van de vorige stoet
kopen: een prachtig kostuum,
een praalwagen of een origineel
decorstuk…
De beurs is open van 14 tot 18
uur, en ondertussen zijn er ook
heel wat optredens van coverband Snalp, Yves Segers, Prins
Dennis, de Prinsengarde en de
Prinsencaemere. Ook de kandidaat-prinsen voor 2017 worden
er voorgesteld en je kan deelnemen aan een reuzenzoektocht.
Alle info over het programma vind
je op www.aalst.be/carnaval.
RUILVOORDEEL
Ruil 40 UiTpunten in voor een
unieke set van 5 carnavalpins
en-medailles (Max. 1 set per adres)!

DENDER

Nieuw reglement verhuur
zalen en materialen
Vanaf 1 september is er een nieuw reglement voor de verhuur
van zalen, de verhuur van materialen én de dossiers ‘met medewerking van’. Deze nieuwe reglementen betekenen vooral een
administratieve vereenvoudiging.
Als je materialen huurt, kun je die vanaf nu afhalen bij Uitleen Aalst,
aan de Stedelijke Werkhuizen (Bergemeersenstraat 145, Aalst). In het
verhuurassortiment zitten onder andere podia, dranghekken, feestkramen, tafels, stoelen, gerief om te koken en te kamperen, volksspelen, didactisch materiaal en geluids- en belichtingsmateriaal.
Op www.aalst.be vind je een overzicht van alle zalen en materialen
die je kunt huren en hoe. Voor meer info kun je ook steeds terecht bij
de UiTbalie in het administratief centrum (Werf 9, Aalst).

Groepsaankopen
Vzw Bea, het energiebedrijf
van de stad, organiseert in
het najaar 2 groepsaankopen: één voor LED-verlichting en één voor ‘ecologische verwarming’. Door
een groepsaankoop daalt
de aankoopprijs.
Als je verwarmingsketel (al
dan niet centrale verwarming) ouder is dan 15 jaar,
kun je fors besparen door
over te schakelen naar een
hoogrendementsketel of
door over te stappen op
aardgas. Als je geen aardgasaansluiting hebt of als je op
zoek ben naar een gezellige
en ecologische (bij)verwarming, dan is een pelletkachel
een goede oplossing.
Inschrijven voor deze groepsaankopen kan vanaf 1 september tot en met 31 oktober
via www.energiegroepsaankoop.be/BEA.

Renteloze
energielening
Vzw Bea biedt vanaf nu de
Vlaamse energielening renteloos aan. Vroeger bedroeg
de intrest 2%. Iedereen die
de lening gebruikt voor
energiebesparende maatregelen te nemen kan van deze
lening gebruikmaken. Door
de renteloze lening kunnen
we nog meer inspanningen
leveren om de CO2-uitstoot
te verminderen en zo de klimaatdoelstellingen te halen.
Meer info: www.vzwbea.be.
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NIEUWS
Denk mee over zorg
via zorgstad.aalst.be
Aalst lanceert een nieuw platform om
burgers, ondernemers en zorgverleners digitaal met elkaar in contact te
brengen. Heb jij ideeën over Aalst, een
stad #metzichtopzorg? Deel ze dan met
de stad en andere burgers via een nieuw
platform: zorgstad.aalst.be.

Pendel duurzaam
in september en win!
Met de actie ‘Duurzaam naar het station’ willen de
Provincie Oost-Vlaanderen en TreinTramBus vzw
(het Spoorlijncomité) mensen aanmoedigen om op
een duurzame manier naar het station te komen.
Wie in september per fiets, te voet, met de bus of al
carpoolend naar het station van Aalst komt en gespot wordt, maakt kans op mooie prijzen. Zo vallen
er onder andere reischeques van de NMBS, fietsgadgets en cinematickets te winnen. Meer info op
www.spoorlijncomites.be.

Fruitbomen snoeien
Op zondag 4 september organiseren de stad en
het RLSD een cursus ‘zomersnoei’ van fruitbomen. Je steekt zelf de handen uit de mouwen
om meteen de theorie in de praktijk om te
zetten. Indien je een snoeischaar hebt, breng die
dan zeker mee. Vergeet ook je lunchpakket niet.
Van 9 tot 14 uur in de natuureducatieve schuur
aan het Heuvelpark (Kloosterweg, Aalst). Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht
via eliza@rlsd.be of tel. 052 33 89 18.

Op zorgstad.aalst.be kun je een idee, nood
of wens over de zorgsector in onze stad (of
regio) delen met andere burgers, zorgverleners en bedrijven. Bekijk en reageer er
ook op de ideeën van anderen. Stad Aalst
werkt hiervoor samen met de regionale
Zorginnovatiecluster, om zorginnovatie in
de gehele regio te stimuleren. Misschien
word jij wel dé zorgambassadeur van onze
stad en wordt jouw idee uitgepikt om verder te ontwikkelen! Op sociale media kun
je je idee verder wereldkundig maken. Doe
dit met de hashtag #metzichtopzorg.

VVAK-prijs

Sinds 40 jaar reikt de Vereniging
voor Aalsters Kultuurschoon
(VVAK), in samenwerking met
de stad Aalst, een geldprijs uit
voor wie zijn/haar woning op
een historisch verantwoorde
manier renoveert of in originele
staat bewaart. Vorig jaar ging
deze prijs ter waarde van 3 100
EUR naar het huis uit de jaren
‘20 van vorige eeuw gelegen
aan de Parklaan, 21 te Aalst.
Kandidaturen voor de VVAK-prijs 2016 kunnen
tot 30 september schriftelijk ingediend worden
bij het college van burgemeester en schepenen,
Werf 9, Aalst of op het secretariaat van de
vereniging : Ronsevaaldreef, 152, 9320
Erembodegem. Je kunt je kandidatuur ook
indienen via burgemeester@aalst.be of
vanderhelst@pandora.be. Illustreer je dossier
met een foto, die duidelijk de toestand van de woning voor en na de restauratie weergeeft, samen
met een korte beschrijving (en zo mogelijk de geschiedenis) van het huis en de uitgevoerde werken.
Het volledige reglement vind je op www.vvak.be.
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Shoppen shoppen
shoppen
September is dé maand voor fashionista’s en shopaholics. De Braderij Hogeweg in Erembodegem trapt
de shopmaand in gang op zondag 4 september. De
handelaars steken hun zaak voor de gelegenheid in
een Oostenrijks kleedje en bieden je tal van interessante acties aan. Voor de allerkleinsten is er een
kinderprondelmarkt.
Tijdens de Dag van de Klant word je naar goede
gewoonte op je wenken bediend. Kom op zaterdag
24 september langs bij de Aalsterse handelaars en
laat je verwennen met een leuke dagattentie zoals
pralines van Guylian, Hartmintsnoepjes, Choc-o-Laits
of andere verrassingen.
Op vrijdag 30 september, zaterdag 1 en zondag
2 oktober is Aalst opnieuw in de ban van de jaarlijkse
Herfstshopping. Ga in meer dan 400 winkels in onze
binnenstad op zoek naar de nieuwste wintercollecties.

TELEX
Begin september verschijnt de nieuwe editie van CHIPKAdee en de nieuwe brochure Retro. In CHIPKAdee vind je alle activiteiten voor kinderen en jongeren, Retro is de nieuwe gids met seniorenactiviteiten.
Je kunt een exemplaar afhalen bij het administratief centrum, de bibliotheek, De Werf, het museum en het
toeristisch kantoor.
De dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Oost-Vlaanderen bundelde al haar
projecten op een handige digitale kaart. Op de website http://ruimte.oost-vlaanderen.be kun je de stand
van zaken van elk project volgen.
Ben je tussen 6 en 16 jaar? Praat je graag met leeftijdsgenoten over
boeken? Dan is de Kinder- en Jeugdjury zeker iets voor jou. Stuur vóór vrijdag 16 september een mail met je
naam, adres, mailadres van je ouders, leerjaar (schooljaar 2016-2017) en school naar bibliotheek@aalst.be.
AWEL, de vroegere Kinder- en jongerentelefoon, zoekt vrijwilligers. AWEL beantwoordt jaarlijks meer dan
25 000 oproepen van kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of forum. Iets voor jou? Inschrijven kan
op www.awel.be/word-vrijwilliger, of geef een seintje via info@awel.be of tel. 02 534 37 43.
De dekenij
van de Lange en Korte Zoutstraat fleurde de stad op met kleurrijk versierde stoelen. Die worden vanavond,
26 augustus, geveild voor het goede doel.
Nog tot 2 september kun je inschrijven voor de cursussen in
het Stedelijk Trefcentrum in de Drie Sleutelsstraat 49-53. Een greep uit het aanbod: bloemschikken, breien,
informatica, koken, mode, line dance, schilderen, talen, turnen, weven. Meer info: tel. 053 72 39 15.
Vanaf nu moet je geen inname openbaar domein meer betalen als je een rommelmarkt organiseert. Je kunt
het reglement over rommelmarkten, garageverkopen en tweedehandsbeurzen nalezen op www.aalst.be.
Lisa Van Langenhove, leerlinge Vrije Beeldende Kunsten KASO aan de Academie voor Beelden Kunsten,
heeft de Valerius de Saedeleer prijs gewonnen voor haar eindwerk ‘Underwater model photography’.
Vergeet je niet in te schrijven voor cursussen in de Academies voor Beeldende en Podiumkunsten. Meer info:
www.academiebk-aalst.be en www.apkaalst.be.
Bij vzw PWA kan je terecht voor het onderhoud van de
grafzerk van je dierbare. Het onderhoud gebeurt tweemaal voor 1 november, en dit tegen een kleine vergoeding. Meer info: vzw PWA (Hopmarkt 10A, Aalst) of tel. 053 82 69 40. Inschrijven kan tot 30 september.
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3X

Historische
gebouwen

WELK
AALSTERS
BOUWWERK VIND
JIJ DE
MOEITE?
De Open Monumentendag komt eraan op zondag 11 september. Dit jaar
kun je onder andere het
voormalige stadhuis en
kasteel Terlinden bezoeken. CHIPKA trok de straat
op en vroeg op de man of
vrouw af wat zij denken
over het bouwkundig
erfgoed in Aalst.
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Nico en Barbara uit Aalst zijn enigszins bevooroordeeld. Ze zijn net terug uit het prachtige Praag. “Ja het contrast is natuurlijk groot,
maar dat moeten we niet vergelijken”, lacht
Barbara. “Ons belfort, de Borse van Amsterdam en de Sint-Martinuskerk mogen natuurlijk
ook gezien worden.” Nico vult aan: “Ook in de
buurt van de Esplanade en de Dendermondse
steenweg staan wel enkele mooie huizen. We
merken toch dat stilaan iets gedaan wordt
aan de verloedering van sommige gebouwen.
Maar het kan nog beter, er zou nog wel wat
mogen afgebroken worden.”

Oud Hospitaal

Geboortehuis
Daens

Marie-Rose uit Erembodegem is fan van het
Oud Hospitaal, het huidige Stedelijk Museum.
“Ik vertelde toevallig net nog aan mijn man
dat we daar nog eens heen moeten. Er zijn nog
mooie oude gebouwen, maar er is natuurlijk
ook wel al wat verdwenen. Denk maar aan het
oud begijnhof. Dat had nooit mogen verdwijnen! Maar ja, de mensen met geld destijds
beslisten daar anders over… In Erembodegem moet zeker het kapelletje van Termuren
bewaard blijven. Enkele jaren geleden werd op
de hoek van de Brusselbaan met de Jagershoek het kasteeltje van De Winter afgebroken.
Ook dat vind ik spijtig.”

Michael uit Aalst moet niet lang nadenken over zijn
favoriete stadsgebouwen. “Het geboortehuis van
Daens in de Kerkstraat en het belfort. Ook het nieuwe administratief centrum op het Werfplein vind ik
wel mooi. Zoiets geeft onze stad een ander imago.
Heel wat anders is natuurlijk die lelijke fabriekssite
aan de overkant (Tereos Syral). Qua architectuur is
Aalst geen hoogvlieger in vergelijking met de grote
steden, maar dat er vernieuwing komt juich ik zeker
toe.”
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“We hebben
een overschot
aan hersenen”
Aalst soigneert haar senioren.
Vrijdag 23 september kun je
gratis naar de Seniorenbeurs
in de Florahallen en begin
september verschijnt ook
‘Retro’, een nieuwe gids voor
55-plussers, met nuttige info
en een overzicht van allerlei
activiteiten. Een activiteit die je
zeker niet mag vergeten is de lezing over Alzheimer die professor Christine Van Broeckhoven
op 11 oktober geeft in Lokaal
Dienstencentrum De Dendervallei in Herdersem.
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Als je ouder wordt mag je niet in je luie zetel zitten.
Actief blijven is de boodschap.

MENSEN

CHIPKA zocht Christine Van Broeckhoven
op in haar onderzoekscentrum in Antwerpen en kreeg alvast een voorsmaakje
van haar lezing. Lezingen die ze trouwens
helemaal gratis geeft.
Christine: “Dat is niet meer dan normaal.
Ik ben lezingen beginnen geven op vraag
van de mensen, maar ik leer er zelf ook
enorm veel van. Ik zou het iedere wetenschapper aanraden. Dankzij de lezingen
weet je waarvoor je onderzoek doet en voer
je het ook in de juiste richting. De werking
van de hersenen is de leidraad van mijn
lezing, maar ik moet toch vooral mensen
geruststellen. Ouderen denken vaak onterecht dat ze Alzheimer hebben als ze eens
iets vergeten. De laatste tijd heeft de wetenschap veel vooruitgang gemaakt zodat men
mensen met dementie kan identificeren
met een betrouwbaarheid van 90-95%. Een
diagnose gebeurt ook niet na 1 consultatie.”
Zijn er meer gevallen van dementie
dan vroeger?
Christine: “Mensen hebben de indruk dat
er meer gevallen van dementie zijn, maar
daar is geen bewijs van. Alzheimer - wat
een vorm is van dementie – is een ziekte die
samengaat met het verouderingsproces.
Iedereen die ouder wordt, krijgt problemen
met zijn geheugen, net zoals je huid rimpelt, je haar grijs wordt en je wat krommer
begint te lopen. En aangezien we, dankzij
onze goede gezondheidszorg, steeds ouder
worden, verhoogt het risico op dementie.
Het is een soort welvaartsprobleem dat we
zelf gecreëerd hebben. Als je vroeger een
hartinfarct kreeg, was er niets meer aan
te doen. Nu heb je technische ingrepen,
overbruggingen, medicatie, cholesterolverlagers enz. waardoor de wetenschap levens
verlengt.”

Wat is eigenlijk de oorzaak
van Alzheimer?
Christine: “Één oorzaak is er niet. Er zijn 3
factoren waar je zelf geen vat op hebt. Het
eerste is veroudering. Als je geen Alzheimer
risico wilt, moet je niet oud worden. Dat
is de essentie van het verhaal. Vrouwen
hebben ook een groter risico. In de 95-plus
groep bijvoorbeeld lijdt 1 op 2 vrouwen aan
dementie, bij mannen is dat 1 op 3. Een
derde factor is je DNA, wat je bij je geboorte
voor de helft meekrijgt van je vader, en de
helft van je moeder. Als je cellen 60 jaar
hebben gewerkt, kan het gebeuren dat
de informatie in het DNA ook een rol gaat
spelen in je risico waardoor je – statistisch
gezien – vroeger of later dementie zou
krijgen.”
Zijn er nog andere factoren
die een invloed hebben?
Christine: “Je kunt jezelf op een aantal gebieden beschermen. Je wapent je het best
tegen dichtslibbende aders, diabetes type 2,
vetten en suikers. Een gezonde voeding is
dus cruciaal. Het is ook bewezen dat roken
en grote hoeveelheden alcohol een negatief
effect hebben. Volledige verdoving en chemotherapie zullen dokters ook vermijden
als er andere oplossingen mogelijk zijn.
Op zich zijn al deze factoren niet voldoende
om Alzheimer te ontwikkelen, maar een
combinatie ervan kan het wel triggeren. Van
een aantal factoren kennen we momenteel
het effect nog niet. Chemische drugs en
binge drinking (het zogenaamde coma-zuipen, red.) zou ik dus ten zeerste afraden.
De laatste tijd is er – terecht – heel veel
aandacht voor het psychisch lijden. Emotie
kleurt namelijk je geheugen.”
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Als je geen Alzheimer
risico wil, moet je niet
oud worden.”
- Christine Van Broeckhoven
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Naast wetenschappelijke en
maatschappelijke trofeeën
hangen er veel kunstwerken
van patiënten in
Christines bureau.

Is er hoop op genezing?
Christine: “We kunnen het proces vertragen, maar
genezen zit er niet in. Een Alzheimerpil bestaat
niet. We hebben een overschot van hersenen, dat
is het probleem niet, we moeten ze alleen langer
gezond houden. Net zoals we nu vitaminetekorten compenseren, moeten we werken aan de
verouderingsprocessen in de hersenen. Het grote
probleem is dat het makkelijker is om het lichaam
te bestuderen dan de geest. Je hebt maar 1 stel
hersenen, je hebt 2 longen, 2 nieren, de darmen
kunnen de functie van de maag overnemen. In
principe is je lichaam voorbereid op een verouderingsproces. Je kunt schade oplopen zonder dat
je de functie verliest. Maar de hersenen hebben
2 helften en elke helft heeft zijn eigen functie. De
hersenen zijn heel goed afgeschermd, waardoor
je er heel moeilijk aan kunt. Het bestuderen van
hersenen is dus niet evident.”
Je bent dagelijks met dementie bezig.
Schrikt het je niet af?
Christine: “Het is een verschrikkelijke ziekte. De
gedachte dat je jezelf verliest is onbeschrijfelijk.
Het is niet alleen hard voor de patiënt, maar ook
voor zijn naasten. Mijn oma werd 103, mijn mama
is nu 95, dus ben ik genetisch wel al gezegend
(lacht). En ik probeer ook zo gezond mogelijk te
leven. De beste raad die ik kan meegeven is dat je
niet in je luie zetel mag gaan zitten. Je moet zowel
mentaal als fysiek actief blijven. Het kan misschien
allemaal wat trager gaan, maar je moet bezig blijven. Gezond leven, daar begin je best vroeger dan
later mee. Hoe vroeger je start, hoe meer effect het
heeft op latere leeftijd.”

Seniorenbeurs
vrijdag 23 september
10 tot 18 uur
Florahallen
Albrechtlaan, Aalst
Gratis toegang

Infonamiddag
Alzheimer
met Christine Van Broeckhoven
dinsdag 11 oktober 2016
14 uur
Lokaal Dienstencentrum
‘De Dendervallei’
Alfons De Cockstraat 12a
Herdersem-Aalst
Gratis toegang
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OP PAD...

met archeoloog Bart Cherretté

Een woensdagochtend in augustus. Het regent pijpenstelen en net nu hebben we afspraak met de archeologen van Solva. Maar geen nood, we hoeven onze regenlaarzen
niet aan, want coördinator Bart Cherretté ontvangt ons in het depot op het industrieterrein van Erembodegem. Hier worden alle opgegraven stukken nauwgezet behandeld en geïnventariseerd. Een blik achter de schermen van de scherven.

Buiten de stad kunnen we
op een halve meter diepte
10 000 jaar geschiedenis
aflezen”

Projectmedewerker Sigrid Klingenborg en Bart
bij recent opgegraven stukken uit de Pupillen.
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Elke stad is verplicht om voor aanvang van
elk groot bouwproject een archeologisch
onderzoek in te stellen. Daarom richtte
Solva in 2008 een eigen dienst Archeologie
op, die actief is in 22 steden en gemeenten
in Zuid-Oost-Vlaanderen. Aalst is daar één
van. Het resultaat van al dat speur-, graaf- en
peuterwerk verhuist vervolgens naar een
loods in Erembodegem. Onder toeziend
oog van archeoloog Bart Cherretté worden
hier alle vondsten, afkomstig van een 60-tal
projecten in Zuid-Oost-Vlaanderen, gewassen, genummerd, gedroogd, gefotografeerd,
geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Pas
hier vallen de puzzelstukjes soms letterlijk
in mekaar. “Dit deel van het werk slorpt
minstens evenveel tijd op als het graven”,
licht Bart toe.
Recent was Solva ook aan de slag op
de Rozendreef en op Siesegem. “Vanuit
archeologisch oogpunt vond ik vooral die
twee opgravingen heel interessant”, zegt
Bart. “Daar kregen we voor het eerst zicht
op hoe nederzettingen georganiseerd waren
in de bronstijd. Op Siesegem troffen we ook
verbrande runderbeenderen aan. Die waren
niet voor de barbecue, zo simpel is het niet.
(lacht) Het bot was te sterk verbrand, wat
wijst op crematie. Maar om welke reden?
Een ritueel? Er is nog geen enkel parallel
geval bekend. De botten zijn nu naar Nederland voor analyse.”
“In de stad, waar constant wordt gebouwd
en gesloopt, is dergelijk materiaal al grotendeels verloren gegaan. Daar moeten we
makkelijk 2 meter diep graven, terwijl we
buiten het centrum op slechts een halve
meter diepte de geschiedenis van de laatste
10 000 jaar kunnen aflezen. Onze vruchtbare
leemgrond trok altijd veel landbouwers aan.
Deze regio heeft misschien wel de rijkste
archeologische ondergrond van Vlaanderen.
Toch tasten we vaak in het duister. De eerste
kaarten dateren pas uit de 16e eeuw en over
de gebieden buiten de stadscentra weten we
amper iets. 90% van de tijd stoot je daar op
dingen die je niet verwacht had. Archeologie
vult de geschreven geschiedenis aan.”

Gelukkig waren er nog de Romeinen, een heel
geavanceerde beschaving, dat is bekend. “Uit de
Romeinse tijd kennen we zelfs heel wat namen van
pottenbakkers”, vertelt Bart. “Je ziet ook de evolutie in hun werkwijze. We maken steeds de vergelijking met een auto. Die zag er in 1920 ook anders
uit dan in 1950. Zo zie je hun materiaal en bakwijze
ook evolueren. We kunnen gevonden stukken zelfs
tot op 10 jaar nauwkeurig in de tijd plaatsen.”

De archeologen nemen grondstalen die gespoeld en uitgezeefd worden. Uit de kleine partikels die overblijven kan
bijvoorbeeld de vegetatie uit die tijd afgelezen worden.

Tijd voor de hamvraag. Wat is nu zijn meest zeldzame, of de waardevolle vondst tot nu toe? “Een
lavabo”, is het verrassende antwoord. “Niet zoals
jij het je voorstelt”, lacht Bart. “Het is een aardewerken pot die we zo goed als intact opgegraven
hebben op de Hopmarkt. Een vrij zeldzaam
stuk met iconische waarde. Een interessant
stukje stadsgeschiedenis dat nog onvoldoende
ontgonnen is, is de omgeving van het Stedelijk
Museum. In die buurt is Aalst ontstaan. Daar zou
ik ooit graag wel nog opzoekwerk doen.”
Op 8 september vindt een lezing plaats
over minder bekend recent archeologisch
onderzoek buiten Aalst-centrum. (lees pagina
4, red.) Wie zelf bereid is de handen uit de
mouwen te steken is ook welkom, want Solva
zoekt nog vrijwilligers. Volg alles over de
lopende projecten via de nieuwsbrief, of via
www.facebook.com/SolvaDienstArcheologie.
Daar vind je ook alle contactgegevens.
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De Favorieten van...
In deze rubriek polsen we elke maand naar
de favorieten van 4 gemeenteraadsleden.
6 simpele vragen leveren verrassende en
uiteenlopende antwoorden op.

Johan De Veylder

N-VA
°30 augustus 1958
Woonplaats: Erembodegem
Gemeenteraadslid sinds: 2013

Mijn favoriete...
bezigheid?

Mijn vrije tijd besteed ik meestal aan het
fietsen, reizen en koken.

event in Aalst?

Natourcriterium en de Vlaamse kermissfeer
die er heerst.

plekje in Aalst?

Kluisbos en bij uitbreiding de Kluiskapel,
een oase van rust aan de rand van de stad.

persoon?

Dom Modest Van Assche, geboren te
Erembodegem, abt van Steenbrugge vanaf
mei 1932 en overleden op 30 oktober 1945

uitspraak?

Blijf trouw aan je idealen

Aalsters woord?

“Zen devoeiren doeng” - betekenis: zijn best
doen
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Patrick Jacobs

SD&P
°22 november 1961
Woonplaats: Erembodegem
Gemeenteraadslid sinds: 1995

Mijn favoriete...
bezigheid?

Kamperen, mijn favoriete plekjes zijn
Zeeland en de Naamse Ardennen. Ik lees
ook graag een goed boek, vooral met een
historische achtergrond.

event in Aalst?

Een toneelvoorstelling van Tijl en Nele. Ik
speel ondertussen ook al 8 jaar bij deze
toneelvereniging.

plekje in Aalst?

De Gerstjens, een parel van onze Groendienst.

persoon?
Marijke.

uitspraak?

Verder doen ook al zit het tegen (altijd
voesj).

Aalsters woord?

“Zjang geven.” - betekenis: gas geven

Mia De Brouwer

N-VA
°9 mei 1945
Woonplaats: Aalst
Gemeenteraadslid sinds: 2007

Mijn favoriete...
bezigheid?

In mijn vrije tijd - die de laatste jaren erg
schaars is, moet ik er wel meteen aan toevoegen- probeer ik vooral de sportactiviteiten
van mijn kleinkinderen te volgen.

event in Aalst?

Zonder enige twijfel de kerstperiode. De sfeer
en de verlichting in de straten, het kerstgevoel. Ja, dat is mijn favoriete periode van
het jaar.

plekje in Aalst?

Ik heb absoluut het voorrecht te kunnen wonen op mijn favoriete plekje: de Grote Markt.
Wanneer ik uit mijn raam kijk, zie ik de Borse
en ons belfort. Maar het is niet alleen kwestie
van gebouwen, ook de bedrijvigheid op de
markt spreekt mij aan.

persoon?

Dat is een moeilijke. Ik heb het niet zo
begrepen op idolen. Ik kan niet zeggen dat
iemand ‘richting’ geeft aan mijn leven. Maar
ik kan wel respect opbrengen voor acties. Wat
iemand ‘doet’, vind ik belangrijker dan wie
iemand ‘is’.

Paul Stockman

CD&V
°1 januari 1950
Woonplaats: Herdersem
Gemeenteraadslid sinds: 1977

Mijn favoriete...
bezigheid?

Ik ben een echte natuurmens. Ik ben wel
enkele uren zoet met mijn grote moestuin.
En ik ben natuurlijk ook zot van mijn ‘biekes’.
Momenteel heb ik 3 bijenkasten.

event in Aalst?

Stoeten, vooral die van Faubourg en Sint-Antonius. Ik word vaak gevraagd om wagens te
helpen bouwen. Daarvoor gebruik ik het liefst
recuperatiemateriaal.

plekje in Aalst?

Zonder twijfel Denderland Herdersem, en
meer specifiek het jaagpad tussen Herdersem
en Mespelare.

persoon?

De huidige paus Franciscus. Vorig jaar mocht
ik bij hem op audiëntie gaan, een buitengewone ervaring. Ik was er van verbaasd hoe
klein hij is, maar hij heeft een grootse manier
van werken. Hij staat dicht bij het volk, durft
te vernieuwen en weekt heel veel los bij de
mensen.

uitspraak?

uitspraak?

“Als de bijen sterven, sterft de mens”, van
Albert Einstein.

Aalsters woord?

“Vernoesjelde toiteloez’n.” Toiteloez’n zijn
narcissen, vernoesjeld betekent van mindere
kwaliteit.

Een gemakkelijk leven is niet boeiend, een
boeiend leven is niet gemakkelijk.
Niet zozeer één woord, maar wel een uitdrukking “g’etj er goed af” als je bedoelt dat
iemand ‘goed gek’ is.

Aalsters woord?
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“Doorbijten
tijdens de werken”

BUURTBEWONERS
NIEUWE BIB/
ACADEMIE
Op de Graanmarkt komt
een nieuw kennis- en
belevingscentrum waar
de Academie voor Podiumkunsten en de bibliotheek onderdak krijgen.
Je leest er meer over op
de volgende pagina’s.
De plannen werden in
primeur voorgesteld
aan de buurt op een
infoavond. CHIPKA ging
reacties sprokkelen.
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Anna is onder de indruk van de plannen:
“Amai, zo’n futuristisch gebouw. Dat had ik
niet verwacht. Super dat dit kan in Aalst. Ze
zullen me er zeker geregeld zien. Een koffie
drinken, iets lezen, afspreken met vriendinnen .” Voor Annemie zal het even doorbijten
zijn tijdens de werken: “Mijn gewone wandelroute zal een tijdlang onbereikbaar zijn, wat
niet gemakkelijk is aangezien ik slechtziend
ben. Ik zal me dus even moeten aanpassen.
Vanavond kon ik de verantwoordelijken er
op wijzen, zodat ze ook daarmee rekening
kunnen houden. Omleidingen zijn er ook voor
voetgangers en fietsers. Met de hulp van mijn
vriendin zal het zeker lukken om mijn weg te
vinden.”

“Nieuwe dynamiek “Meerwaarde
in de bib”
voor de buurt”

Filip is helemaal gewonnen voor de plannen.
“Dit is een prachtig project, het zal de Peperstraat helemaal doen heropleven. Wijzelf
hebben er een huis, maar wonen er momenteel niet. Nu we deze plannen gezien hebben,
willen we er zeker onze oude dag in doorbrengen.” Filip heeft al een paar ideeën voor de
verdere toekomst. “Wat alles nog beter zou
maken, is een doorsteek doorheen de gehele
Pupillensite. Zo zou het nieuwe gebouw verbonden zijn met het oude stadhuis en de Grote
Markt. Het zou het centrum van Aalst nog meer
open en aantrekkelijker maken.” Filip kijkt om
nog een andere reden uit naar het resultaat.
“Lang geleden heb ik zelf een jaar gewerkt in
de bibliotheek. Ik was er dolgraag. Dit zal de
bibliotheek een hele nieuwe dynamiek geven,
zeker door de samenwerking met de academie. Ik ben benieuwd wat dat zal betekenen.”

Lutgarde en Antoine kijken vanop het terras van
hun appartement op de plaats waar het nieuwe
gebouw komt. Lutgarde: “We zien dat dit zeker
een meerwaarde zal betekenen voor de buurt. Dat
er met de werken hinder zal zijn, begrijpen we. Er
waren de voorbije jaren al veel werkzaamheden in
de Peperstraat. We rekenen er op dat we via AGSA
goede info zullen krijgen over de praktische organisatie. Gelukkige duurt de afbraakperiode al niet
lang.” Antoine had ook enige bezorgdheden. “De
Peperstraat is momenteel een heel rustige straat.
Er is wel verkeer, maar er is verder weinig drukte.
Dat zal met dit gebouw wel anders worden. Dat de
buurt mooier kan dan nu, is een feit. Ik hoop dat
de extra voetgangers en fietsers niet zullen zorgen
voor veel rondhangjongeren of avondlawaai. De
stadsmedewerkers maakten zich wel sterk dat ze
dit absoluut niet willen.”
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Academie voor Podiumkunsten
en bibliotheek onder één dak:

dat geeft vonken

©Kaan

Op de Graanmarkt start binnenkort de bouw van een gloednieuw kennis- en belevingscentrum waar de bibliotheek en de Academie voor
Podiumkunsten een nieuwe thuis vinden onder één dak. De plannen
zijn ontworpen door het Nederlandse bureau KAAN-architecten. Tegen
het historisch hoekgebouw van de voormalige gerechtelijke politie
schuift een strakke, lichte nieuwbouw. De perfecte setting voor een
boeiende kruisbestuiving tussen beide partijen. Een dictieles in het
leescafé, het balletlokaal naast de boeken over dans, … deze verfrissende uitwisseling is een uniek concept in Vlaanderen.
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De Academie voor Podiumkunsten en de bibliotheek van Aalst floreren, maar beiden zijn
slecht gehuisvest. Podiumkunsten zit versnipperd op verschillende locaties, hun lokalen zijn te krap en technisch niet toereikend.
De bibliotheek in de Molenstraat is uitgeleefd
en verouderd. De nood aan vernieuwing
prikkelde de stad om hiermee creatief aan de
slag te gaan. Aalst koos voor een ambitieu-

ze, grootse aanpak door de Academie voor
Podiumkunsten en de bibliotheek samen
te brengen onder één dak. Ze komen niet
zomaar in hetzelfde gebouw terecht maar
lopen echt door elkaar. Een uniek concept in
Vlaanderen dat garant staat voor een verfrissende uitwisseling. Een slimme oplossing die
ook kostenbesparend werkt.
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Nieuw kennis- en belevingscentrum op de Graanmarkt
Architectuur verweeft oud en nieuw

De architectuur van de nieuwe site is
een ontwerp van het gerenommeerde
Nederlandse bureau KAAN-architecten. Het
historisch hoekgebouw van de gerechtelijke politie op de Graanmarkt blijft staan
en krijgt een glansrol. KAAN schuift er een
strakke, open nieuwbouw tegenaan die
knipoogt naar het verleden en het erfgoed
van Aalst. Het nieuwe gedeelte wordt twee
tot drie keer groter dan het bestaande
gebouw, maar architecturaal concurreren
ze niet met elkaar. Het wordt een sober volume in rode baksteen. Langs reusachtige,
schijnbaar lukraak geplaatste ramen kijken
voorbijgangers dwars door het gebouw.
Lichte, open ruimtes verwelkomen de
bezoekers. KAAN liet zich voor dit ontwerp
inspireren door vergelijkbare projecten in
binnen- en buitenland.

Bib en podiumkunsten popelen…

Bij de toekomstige gebruikers zijn er alleen
maar tevreden gezichten. “We kijken echt uit
naar de verhuis in 2018,“ zegt Peter Thomas,
directeur van de Academie voor Podiumkunsten. “Het nieuwe gebouw beschikt over
een concertzaal voor 100 toeschouwers. Hier
kunnen ook auteurslezingen en muziekexamens plaatsvinden. Daarnaast komen er
maar liefst 25 leslokalen. De theorieklassen
worden overdag ook gebruikt door de bib.
Verder is er ook nog een podiumklas om
toneelstukken in te oefenen, een ruime
danszaal met kleedkamers en een ensembleklas om samen te musiceren. Onze leerlingen
worden echt verwend met ruimte.”
Ook voor Arnoud Van der Straeten, diensthoofd van de bibliotheek kan het niet snel
genoeg gaan. “Centraal in het gebouw komt
een atrium. Dit geeft een enorm ruimtegevoel en trekt daglicht binnen. Net op deze
mooie plek worden ook onze boeken gepresenteerd. De collectie zal veel aantrekkelijker
en ruimer uitgestald staan in ingemaakte
boekenkasten, goed voor 700 lopende meter
boeken. Her en der zijn er zo’n 200 vrije
werkplekken. Er komt een jeugdatelier, een
pc-zone met meer dan 25 computers en een
gezellig leescafé met 60 zitjes en een terras.
En uiteraard is er wifi in heel het gebouw.”

(vlnr) Peter Thomas (directeur Academie Podiumkunsten),
Gwen Vreven (directeur AGSA) en Arnoud Van der Straeten
(diensthoofd bibliotheek) bij het hoekgebouw
dat bewaard blijft.
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©Kaan
Het atrium zorgt voor licht en ruimte in het ontwerp.
Oud en nieuw lopen naadloos in elkaar over.

Bezoeker staat centraal

“De vraag rees of je anno 2016 nog wel een
nieuwe bibliotheek moet bouwen,” merkt
diensthoofd Arnoud op. “Met dit project
geven we het antwoord. Een boekenpakhuis
is niet meer van deze tijd, maar dit wordt een
kennis- en belevingscentrum, een oase van
rust in de stad waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen,
kennis kunnen delen en kunnen studeren.
Nu kunnen we eindelijk ook onze dienstverlening aanpassen. Er komt een zelfscan
en een boeklift. Onze medewerkers zullen
zich op de vragen van de bezoekers kunnen
richten in plaats van de helft van de tijd te
spenderen aan louter uitvoerend werk zoals
het scannen van boeken en het rondrijden
met karretjes.”

Het perfecte huwelijk

De Academie voor Podiumkunsten en de bibliotheek zien het helemaal zitten om samen
te wonen. “Dit is het perfecte huwelijk, lacht
Peter Thomas. “We zijn van plan verregaand
samen te werken en elkaar naar een hoger
niveau te tillen door ons aanbod op elkaar
afstemmen en allerhande activiteiten
organiseren. Het nieuwe kennis- en belevingscentrum zal open zijn van ’s morgens
tot ’s avonds. Het wordt geen doods gebouw
dat na de kantooruren leegstaat. Dankzij de
avondlessen van de Podiumkunsten zal er
tot s’ avonds laat altijd leven in de brouwerij
zijn. Dit intensief dubbel gebruik is kostenbesparend en duurzaam en zorgt voor een
bruisende dynamiek op de nieuwe site.”

De Academie en de bibliotheek bereiden
zich voor op een vruchtbaar huwelijk.”
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Dit gebouw wordt de
culturele huiskamer
van de stad.”
Twee nieuwe pleintjes en
een wandeldoorsteek

Het nieuwe kennis- en belevingscentrum
zal haar stempel drukken op het centrum
van Aalst. Als architecturale aanvulling op
het erfgoed in de buurt en meer zelfs: als
culturele huiskamer van onze levendige,
dynamische stad. Door de inplanting van
de nieuwbouw ontstaan twee nieuwe,

driehoekige pleinen: één aan de hoek van
de Esplanadestraat en de Peperstraat en
één aan de achterkant, bij het leescafé
met ruimte voor een terras. De Peperstraat wordt doorgetrokken zodat er een
doorsteek voor voetgangers en fietsers
ontstaat. Hiermee wordt de historische
verbinding tussen de Kattestraat en de
Graanmarkt hersteld. Zo trekt het gebouw
de hele buurt mee in zijn dynamiek als
ontmoetingspunt midden in de stad, op
een boogscheut van het station en de Grote Markt. Een onweerstaanbare aantrekkingskracht voor bezoekers uit heel Aalst
en ver daarbuiten.

Bouw met strakke timing

Stad Aalst schakelt haar vastgoeddochter
AGSA (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst) in om dit ambitieuze
bouwproject in goede banen te leiden.
AGSA zet alle zeilen bij om het gebouw
tegen de zomer van 2018 klaar te hebben.
“Het contract, de plannen en de gunning van de aannemer hebben we op 10
maanden tijd afgewerkt,” zegt directeur
Gwen Vreven, “dat vergde een bijzonder
efficiënte aanpak. Aannemer Van Roey is
eind augustus begonnen met de sloop van
een aantal oude gebouwen en start in het
najaar met de effectieve bouwwerken.”
Niet alleen de timing is ambitieus, ook het
budget. “Met een bouwkost van 14 miljoen
EUR vervlechten we twee gebouwen
voor de prijs van één.” De stad spendeert
hiervan bewust meer dan 1 miljoen extra

Op deze plek komt de nieuwbouw,
tegen de zomer van 2018 moeten de werken
klaar zijn.
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Archeologen van SOLVA leggen skelet van menselijk lichaam bloot.

in duurzame ingrepen. Zonnepanelen,
warmtepompen, een juiste oriëntatie
en vooruitstrevende technieken zorgen
voor een zeer laag energieverbruik. “We
streven naar een bijna energieneutrale
bouw,” voegt Gwen eraan toe, “Aalst wil
tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Het is een
bewuste keuze om met dit gebouw hierin
het goede voorbeeld te geven.”

Opgravingen onthullen
geschiedenis Zwarte Zusters

Voorafgaand aan de sloop zijn in juli archeologen van SOLVA aan de slag gegaan
op de site. Van de late 15de tot het einde
van de 18de eeuw stond hier het klooster

van de begijnenorde van de Zwarte Zusters. Deze zusters hielpen bij de verzorging
van pestleiders. De archeologen nemen
een groot deel van de ommuurde binnentuin en de achtertuin van het klooster onder de loep. Die werd traditioneel gebruikt
als dumpplaats van allerlei huishoudelijk
afval en kan dus een heleboel informatie
over het dagelijks leven van de Zwarte
Zusters opleveren. Het onderzoek leverde
al een verrassing op want in de binnentuin
werden begravingen van menselijke resten
aangetroffen. SOLVA zoekt verder uit over
hoeveel begravingen het gaat. In een latere fase gebeuren ook opgravingen in de
kloostergebouwen.

Publieksmoment 26 september
Ben je geprikkeld en wil je meer weten over de bib en academie van de toekomst?
Op maandag 26 september krijg je meer tekst en uitleg. Hoe zal het gebouw er
concreet uitzien? Wat zal je er allemaal kunnen beleven? Wanneer is de verhuis
ingepland? Wat hebben de opgravingen al opgeleverd? Je krijgt antwoord op
deze vragen en nog veel meer. En… je zit op de eerste rij om te ontdekken hoe
het nieuwe gebouw gaat heten!
Iedereen is van harte welkom.
Afspraak op 26 september 2016 om 19 uur in de kleine theaterzaal van cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst.
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Autovrije zondag - 18 september
Zondag 18 september is de hele zone binnen de ringstructuur autovrij. De stad en
verschillende Aalstenaars organiseren van 14 tot 18 uur een heleboel activiteiten
binnen de autovrije zone. Meer info vind je op www.aalst.be/autovrijezondag.

Koningin Astridplein
tot Vredeplein .

EHBO

Hipster
Hi
ster hot
hotspot
• Tweedehandsmarkt fietsen in Koningin Astridpark
• Foodtrucks
• Fietswedstrijden
Gentsestraat
• Verkeersquiz
• Behendigheidstest
voor fietsers

Graanmarkt

Picknickplein

Hopmarkt

EHBO

Infomarkt
Infomarkt
• Infostands en activiteiten
rond mobiliteit,
ecologie en energie
• Muziek
• Foodtrucks
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Toerist

• Picknick-spot
• Kubb-games
• Foodtrucks
• Krijttekening

Station
Station
Statieplein
Statieplein

Kinderen
Kinderenbaas
baas
• Fietsbehendigheids• Fietsbehendigheidsparcours
parcours
• Springkasteel
• Springkasteel

Werfplein
Werfplein

EHBO
EHBO

‘Urban
‘UrbanSquare’
Square’
• Streetsoccer
• Streetsoccer
• DJ-set
• DJ-set
Spektrum
Spektrum
• Skate
• Skate
workshop
workshop

Grote
Grote
Markt
Markt

Keizersplein
Keizersplein

Brood
Brood&&Spelen
Spelen
elen
• Volksspelen
• Volksspelen
• Kelnerloop
• Kelnerloop
• Startpunt
• Startpunt
begeleide
begeleide
fietstocht
fietstocht

Watertorenwijk
Watertorenwijk
• Rommelmarkt
• Rommelmarkt
• Verkeersspel
• Verkeersspel

(Valerius
(Valerius
DeDe
Saedeleerstraat
Saedeleerstraat
tussen
tussen
Wellekensstraat
Wellekensstraat
en en
Varenlaan)
Varenlaan)

De
DeKonker
Konker

• Springkasteel
• Springkasteel
• Volksspelen
• Volksspelen
• Handtassenworp,
• Handtassenworp,
stilettorun…
stilettorun…
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3X
AUTOVRIJE
ZONDAG

Op de vorige pagina’s kun
je je route voor Autovrije
Zondag uitstippelen.
Profiteer van autovrije
straten en fiets, wandel
of (roller)skate ongegeneerd in het midden van
de straat. Hou natuurlijk
rekening met de andere
weggebruikers. De infomarkt op de Hopmarkt is
het perfecte startpunt voor
je autovrije dagje, maar
ook op de andere pleinen
valt er heel wat te beleven.
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“Chillen
op het gras”

Inge vind je tijdens Autovrije Zondag op de
Graanmarkt. “Dit gezellige park wordt voor de
gelegenheid omgetoverd tot een picknickweide.
De ideale plek om met vrienden en familie te lunchen of om een spelletje KUBB te spelen. Breng
zeker je eigen set KUBB mee. Jong en oud kan
chillen op het gras. De allerkleinsten kunnen de
artiest in zich loslaten en echte street art maken
met krijttekeningen.”

“Gratis fietsregistratie”

“Voetballen
op kruispunt”

Gemeenschapswacht Jonny is letterlijk het uithangbord voor gratis fietsregistratie, een goed
middel om je fiets te beveiligen tegen diefstal.
“De voorbije jaren registreerden we al meer dan
5.000 fietsen. Vroeger werd er een nummer in
de fiets gegraveerd, maar nu gebruiken we een
nieuw systeem. We noteren al je gegevens en
bezorgen je een speciale sticker. Die is gemaakt
van een materiaal dat niet kan verpulveren en
niet kan verwijderd worden.”

Bono op het Werfplein? Als dat geen reden is
om je auto thuis te laten! Bono geeft er geen
optreden, maar organiseert er met zijn Aalsterse collectief Spektrum een StreetSoccertoernooi. “Veilig voetballen op één van de drukste
kruispunten van de stad, dat leek ons de max.
Iedere wedstrijd spelen we 2 keer 10 minuten
met teams van 4 spelers. Teams kunnen
nog inschrijven via onze facebookpagina
www.facebook.com/spektrum. Enkele van
onze DJ’s zorgen voor de nodige beats, misschien zit er wel iets tussen van U2 (lacht)”.
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Nieuwe wijkteams
Lokale Politie Aalst
De Lokale Politie Aalst stapt in de deelgemeenten over van
een individuele wijkwerking naar een aanpak via wijkteams.
Vanaf nu zijn de wijkinspecteurs er gegroepeerd in 4 wijkteams: Dender-Oost, Dender-West, Erembodegem en Nieuwerkerken. Deze nieuwe werking verhoogt de aanwezigheid
en bereikbaarheid van de wijkinspecteurs.

Erembodegem
• grondgebied:
Erembodegem
• wijkinspecteurs:
Jean-Marc De Nil
Marc Van Oudenhove
• adres:
Erembodegem-Dorp 125
Erembodegem
• gsm:
0476 86 83 27
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LEVEN
Bij de samenstelling van de nieuwe teams
werd er niet enkel rekening gehouden met
de geografische ligging, maar ook met de
specifieke eigenheden en problematieken
in de verschillende buurten. De 4 wijkteams
zijn: Dender-West (Hofstade en Gijzegem),
Dender-Oost (Baardegem, Herdersem, Meldert, Moorsel), Erembodegem en Nieuwerkerken. Per wijkteam is er één onthaalpunt
of wijkkantoor.

Meer bereikbaar

Het beperken van een aantal wijkposten
betekent een verhoging in kwaliteit. Zo
vormen 2 of 3 wijkinspecteurs een team
en zijn ze verantwoordelijk voor meerdere
deelgemeenten.

Gijzegem
Herdersem
Hofstade
Moorsel

Baardegem

Wij zijn een eerste
aanspreekpunt zijn
voor bewoners die
vragen hebben over
veiligheid en
leefbaarheid.”

Meldert

Nieuwerkerken
Erembodegem
Terjoden

Nieuwerkerken
• grondgebied:
Nieuwerkerken, Terjoden
• wijkinspecteurs:
Annick Buyle
Andy Ottoy
• adres:
Schoolstraat 2
Nieuwerkerken
• gsm:
0476 86 83 23
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LEVEN
Huisbezoek

Woon je te ver van het wijkteam om persoonlijk langs te gaan, dan kun je altijd via
mail of telefoon een huisbezoek aanvragen.
De wijkinspecteur maakt een afspraak en
komt bij je thuis op bezoek. Uiteraard kun
je nog steeds terecht in het politiehuis
(Beekveldstraat 29, Aalst) of een andere
wijkpost die misschien dichter in jouw
buurt ligt.

Opendeurdag – 10 september
Benieuwd naar de nieuwe wijkteams? Op 10 september kan je een
kijkje komen nemen in de (nieuwe)
wijkposten. Je bent welkom van 13
tot 17 uur.

We proberen steeds een oplossing aan te bieden.
We werken ook nauw samen met verschillende partners
naar wie we kunnen doorverwijzen.”

Dender-West
• grondgebied:
Hofstade, Gijzegem
• wijkinspecteurs:
Marc Roelandt
Jan D’Hondt
• adres:
Meirbeekstraat
(gebouw Dendergalm)
Gijzegem
• gsm:
0474 87 33 32
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Om zichtbaar te zijn in de wijk,
voeren wij onze taken vooral per fiets uit.”
Openingsuren

De wijkkantoren zijn elke woensdag geopend van
17.30 tot 20.30 uur. Buiten deze openingsuren kun
je steeds telefonisch een afspraak maken. Spreek
een boodschap in op het antwoordapparaat
en dan belt je wijkinspecteur je zeker terug.
Je kunt bovendien 24 uur op 24 terecht in het
politiehuis, Beekveldstraat 29, Aalst.
Online vind je ook alle info op
www.lokalepolitieaalst.be.

Dender-Oost
• grondgebied:
Baardegem, Herdersem,
Meldert, Moorsel
• wijkinspecteurs:
Jos Asscherickx
Michel Vereecken
• adres:
Pachting 4
Moorsel
• gsm:
0471 70 00 24
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FOCUS OP EEN BUURT

LET DE BIEST GO!

Bart Uyttersprot (vooraan) en zijn buurtcomité
brengen leven in De Biest.
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Achter een maïsveld in de Kuipersstraat, langsheen het fietspad tussen Hofstade en Gijzegem, doemt een gigantische
open feesttent op. Hier heeft Biestkermis een nieuwe locatie
gevonden. De Hofstaadse wijk dijt steeds verder uit en ook het
buurtfeest neemt steeds grotere proporties aan. “We schuiven
op. Binnenkort gaan we de Eeckhoutwijk annexeren, al hebben ze daar naar verluidt hun Friese ruiters al klaargezet”, lacht
Bart Uyttersprot, voorzitter van Biestkermis. Zolang er maar
een stukje groen overblijft om ook de toekomst van dit unieke
buurtfeest te garanderen.
Het is zondagmiddag 14 uur
en de tent zit nokvol. Buiten
leven de jongste Biestenaartjes
zich uit op springkastelen, zijn
er volksspelen aan de gang en
krijgen kindergezichtjes de patronen van leeuwen en vlinders.
“En onzjier is van de Biest, het
is ook altijd goed weer”, zegt
Bart tevreden. Zes jaar geleden
stampte hij het buurtfeest uit
de grond met enkele buren
uit de nieuwe verkaveling van
het Wacheneveld. Intussen
telt Biestkermis makkelijk 450
bezoekers, gedragen door het
werk van 35 vrijwilligers. Niet
vanzelfsprekend in een wijk
zonder winkels of cafés.

Muziek uit om 21.30 uur

“We hebben 600 uitnodigingen
gebust in de wijk”, vertelt Bart.
“Extra reclame maken we niet,
maar onze kermis is sowieso
laagdrempelig.” Bart wijst naar
enkele nieuwsgierige fietsers
die het fietspad verlaten en de
weide opdraaien. “Die mensen
zijn bijvoorbeeld niet van hier,
maar ze zijn evengoed welkom.
Onze kermis duurt ook niet tot
in de vroege uurtjes. Om 21.30
uur gaat de muziek al uit. Toch
nemen veel buren verlof op
maandag hoor, bijna niemand

moet rijden hé. (knipoogt)” Bart
moet opnieuw aan het werk om
ambianceband “De Helaasheid
der Zingen” uit Lede aan te kondigen. Het buurtcomité heeft
nog een flashmob in petto”,
geeft hij nog mee. En dat we
eens met Jo Everaert moeten
praten, geboren en getogen in
de wijk en nog altijd bakker aan
huis. Hij zag De Biest drastisch
veranderen.

Van 15 naar 115

“Ik ging net mijn duiven eten
geven”, zegt Jo, wanneer we
hem begroeten bij het fietspad.
Maar voor CHIPKA heeft hij
wel even tijd. “Ik geloof dat de
eerste huizen hier pas in 1968
gebouwd zijn”, vertelt Jo. “Halfweg de jaren 70 stonden hier
hoop en al 15 huizen, nu 115…
Dat was hier gekend als de Biezenweide, een drassig gebied
dus, waar de Biest vermoedelijk
zijn naam aan dankt. Vroeger
trokken we hier biezen uit voor
onze volière. Ooit was er een
café ‘De Vliegende Biest’, mijn
vader is er geboren. Er was dan
ook kermis, maar toen het café
begin de jaren ’80 sloot was dat
gedaan. Nadien nam de intussen opgedoekte voetbalclub
Nieuw Hofstade de organisatie

over en daarna de cactuskweker uit de buurt, maar het feest
verwaterde. Tot de mensen uit
de nieuwe verkaveling het feest
nieuw leven inbliezen. En kijk nu.”

25 paalwoningen

Iets minder enthousiast is Jo
over de bouwwoede waaraan
het landelijke Hofstade de
voorbije decennia ten prooi viel.
“Wat weinig mensen nog weten
is dat de Biest voor de laatste
keer volledig blank stond in
1992. Nu worden er weer 25
woningen gebouwd. Paalwoningen zijn het, op 16 palen van

Jo Everaert zag zijn wijk
enorm groeien.
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FOCUS OP EEN BUURT

8 meter diep. Die afwatering
wordt een probleem, ik zit in
met die mensen. Maar ja, onze
stem werd niet gehoord...”
Voor de 75-jarige François De
Gussemé is de gedaantewisseling van Hofstade misschien
nog spectaculairder. François
woont al meer dan 40 jaar in
het Vlaams-Brabantse Rotselaar

en ontmoet op Biestkermis elk
jaar oude bekenden.

75 kilometer

“Hofstade herken ik niet meer
sinds ik hier weg ben”, knikt
François. “Ik ben afkomstig van
de Blekte, maar mijn moeder
verhuisde naar de Biest. Mijn
zus woont hier nog. Voor mijn

DE BIEST
werk verhuisde ik naar Rotselaar, hier 75 km vandaan, maar
voor de kermis keer ik altijd
graag terug. Chapeau dat ze dit
spel elk jaar in elkaar steken. Intussen is Hofstade volgebouwd,
maar waar ik het vooral moeilijk
mee heb is dat ik de mensen
uit mijn kindertijd niet heb zien
opgroeien. Sommigen herken
ik niet meer. Als ik dan opnieuw
voorgesteld word doet het me
plezier om nog eens te kunnen
babbelen.”

Jeugd komt overeen

Terwijl het feest in de tent
nu volledig is losgebarsten,
genieten drie jonge kerels met
een pintje van de sfeer. Nils (18),
Sam (19) en Jil (18) zijn elk jaar
van de partij, ook al wonen ze
buiten de wijk. Deze youngsters
hebben het uitstekend naar
hun zin in Hofstade. “Er zijn
hier veel cafés, restaurants,
twee jeugdbewegingen, een
voetbalclub, een petanqueclub,
twee scholen enzovoort. En de
jeugd komt hier goed overeen,
dat mag ook vermeld worden.
Biestkermis staat vast op onze
agenda. Hier zie je iedereen
en het wordt steeds groter. Op
de Biest zie je pas goed hoe
Hofstade aaneen hangt.”
“Hofstade? Dat leeft jong!” We
krijgen het nog vaker te horen
die zondagnamiddag en knopen het goed in onze oren wanneer we afscheid nemen van dit
gezellige wijkfeest. En dat het
bijna Hofstade-kermis is! “Dan
komt ge toch terug?”
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IN AALST
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Eriksson Delcroix
in De Werf

DENDER

Vrijdag 23 september komt het mooiste
countrykoppel van Vlaanderen naar
De Werf. Echtgenoten Nathalie Delcroix
(bekend van Laïs) en Bjorn Eriksson
brengen hun typische country en
bluegrass geluid.

Praktisch
Eriksson Delcroix
vrijdag 23 september
van 20 tot 22 uur
prijs: 20 EUR
www.ccdewerf.be

De recensenten waren laaiend enthousiast over deze emotionele muziek die
doorspekt is met elektronische effecten.

Blender UnderCover
op Werfplein

Op zaterdag 10 september vindt Blender
UnderCover plaats, een alternatief muzikaal
evenement dat niet meer weg te denken valt
van de Aalsterse fuifkalender. Blender heeft
trouwens een nieuwe stek gevonden, het festival ruilt de Hopmarkt in voor het Werfplein.
Het Werfplein wordt ingedeeld in twee afzonderlijke pleinen: één met het hoofdpodium en een
eventplein met de naam ‘De Andere Wereld’. Beide
pleinen worden verbonden door de Blender Boulevard, een laan met eetstanden en sanitair.
Op het hoofdpodium kun je genieten van optredens van de winnaar van de Blender Rockbattle,
Re-Editors (Editors Tribute uit Nijmegen, Nederland), Screamager (Therapy? Tribute), Songs for the
Deaf (Queens of the Stone Age Tribute, uit Gent) en
Transmitter (electro-punk uit Hannover, Duitsland).

Verken de Dender
met de Milieuboot
In het najaar organiseert De Milieuboot educatieve
milieuboottochten op de Dender. Je maakt er kennis
met alle aspecten van de rivier, het landschap in
de omgeving, de stad aan het water, het leven op, om
en in het water.
De Milieuboot vaart uit op zaterdag 10 en 17 september
en zondag 11 en 18 september. De Milieuboot legt aan in

40

Wereldfeest
Casa del Mundo
Casa del Mundo is de perfecte familie-uitstap
om de schoolvakantie uit te wuiven, met
optredens, verrassende randanimatie en een
geur- en kleurrijke wereldmarkt. Kom op zondag 4 september vanaf 12 uur genieten op de
Oude Vismarkt! De toegang is gratis.
Elk jaar wordt ook een mondiaal thema in
het wereldfeest verwerkt. Deze editie wordt
met de slogan TIERRA MADRE - MOEDER AARDE: “Anders kan - MOET” de vernieling van
ons ecosysteem door vervuiling, ontginning,
ontbossing, grootgrondbezit, monoculturen,… aan de kaak gesteld.
UiTPAS ruilvoordeel:
• Boodschappentas (10 UiTpunten)
• Gsmhouder (10 UiTpunten)
• Drankbonnetje (5 UiTpunten)

DENDER

Aalst, aan de Tragel, ter
hoogte van het bedrijf
De Nul. Je vaart richting
Dendermonde en terug.
De tocht duurt 3,5 uur.
Jongeren tot 18 jaar betalen 3 EUR, volwassenen 7
EUR. De Milieuboot vaart
uit vanaf 25 deelnemers.
Inschrijven en meer info
op www.milieuboot.be of
via 053 72 94 20.

IN AALST
Groepstentoonstelling
Surprise

Locatie-adressen
•

•

•

•

zaterdag 24 september, van 14 tot 18
uur - Netwerk / centrum voor
hedendaagse kunst
prijs: gratis

‘t Gasthuys
Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13, Aalst
museum@aalst.be
www.aalst.be/museum
053 72 36 02
Netwerk / centrum voor
hedendaagse kunst,
Houtkaai 15, Aalst
www.netwerk-art.be
053 70 97 73
Cultuurcentrum De Werf
Molenstraat 51, Aalst
www.ccdewerf.be
053 72 38 11
Hoofdbibliotheek Aalst
Molenstraat 51, Aalst
bibliotheek@aalst.be
www.aalst.be/bibliotheek
053 72 38 51

DENDER

Eindejaarstentoonstelling en
inschrijvingsperiode Academie
voor Beeldende Kunsten Aalst:
nog tot 30 september
Academie voor Beeldende Kunsten,
Capucienenlaan 8, Aalst
www.academiebk-aalst.be
prijs: gratis
DENDER

KERMIS &
FEESTELIJKHEID
Avondmarkt Gijzegem
vrijdag 26 augustus
Pachthofstraat, Gijzegem

TENTOONSTELLING

zaterdag 3 september, 19 uur
Hardingplein, Herdersem
dorpsraad.herdersem@gmail.com
prijs: gratis

Nocturne modeltreinen

vrijdag 2 september, 20 uur
OVMV vzw - Modelspoor Aalst
Tragel 6D, Aalst
www.ovmv.be
prijs: gratis

Grüss Gott op de Hogeweg
(Braderij)

Een archeologische kijk op
Hofstade
van 9 september tot 2 oktober
Stedelijk Museum
prijs: gratis

Ronny’s Saturday Night Show
in Herdersem

zondag 4 september, van 13 tot 19 uur
Hogeweg, Erembodegem
info@dekenijhogeweg.be,
www.dekenijhogeweg.be
prijs: gratis

DENDER

Expo Onderweg

zaterdag 10 september van 10 tot
18 uur, zondag 11 september van
10 tot 17 uur
Belfort, Grote Markt z/n, Aalst
www.lynnvanhoutte.be
prijs: gratis

Tentoonstelling 125 jaar
kerkwijding Sint-Jozef Aalst
zondag 11 september, van 10 tot
18 uur - Sint-Jozefkerk,
Esplanadeplein 5, Aalst
info@sintjozef125.be,
www.sintjozef125.be
prijs: gratis

Hopdag Meldert

zondag 4 september, van 12.45 tot 17
uur - Meldert-Dorp, Meldert
landbouw@aalst.be
prijs: gratis

Piratennamiddag in Herdersem
vanaf 3 jaar - zondag 4 september, 14
uur - Hardingplein, Herdersem
dorpsraad.herdersem@gmail.com
prijs: gratis

Avondmarkt en Vuurwerk in
Herdersem

maandag 5 september
Grote Baan 209, Herdersem
dorpsraad.herdersem@gmail.com
prijs: gratis

2de garageverkoop

zondag 11 september,
van 8 tot 17 uur
Nieuwenbroekstraat 31,
Nieuwerkerken
0476 55 18 01
prijs: gratis

Autovrije Zondag

zondag 18 september,
van 14 tot 18 uur
stadscentrum Aalst
www.aalst.be/autovrijezondag
prijs: gratis
RUILVOORDEEL!

DENDER

Koopjes uit
de bib: Grote verkoop van boeken,
cd’s en dvd’s
Ieder jaar organiseert de bibliotheek een verkoop van afgevoerde
boeken, cd’s en dvd’s. Kom langs
en koop je materialen voor 1 EUR
per stuk!
De verkoop vindt dit jaar plaats
op zaterdag 1 oktober, van
10 tot 17 uur in Huis De Bolle,
Zwarte Zustersstraat 17b.
Voor 10 UiTPAS-punten kan je
5 gratis materialen kiezen
(1 voucher per pashouder)!
Voor meer info kan je terecht
op aalst.bibliotheek.be.
RUILVOORDEEL

DENDER

Meldert kermis

vrijdag 2 tot zondag 4 september
zaterdag 13.30 uur Chicken Run
zondag rommelmarkt Dorp 8-17 uur streekbierenterras en kinderanimatie
oude brouwerij Goossens (Putstraat 15)
www.zwammeldert.be
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Argentinië en Chili per fiets

ETEN & DRINKEN
5de eetfestijn Vriendenkring
Brandweer Aalst

zaterdag 3 september, 17.30 uur en
zondag 4 september, 11.30 uur
Ontmoetingshuis De Brug,
Hertshage 11-19, Aalst
prijs: 15 EUR (9 EUR voor
kindermenu)

Tgender regio Dender

vrijdag 30 september, 20 uur
De Kontwaar, Vlaanderenstraat 13, Aalst
www.tgender.be
prijs: gratis

door Grégory Lewyllie
met vtbKultuur Aalst
woensdag 28 september, 15 uur
De Werf
www.vtbkultuur.be/aalst/activiteiten
prijs: 6 EUR
DENDER

Hoe word ik sociaal vrijwilliger?
donderdag 29 september, 18 uur
Het Wereldhuis,
Nieuwbeekstraat 35, Aalst
0499 71 73 38, 053 39 96 93,
wereldhuis@welzijn.net
prijs: gratis

RUILVOORDEEL!

DENDER

FILM

FESTIVAL

zaterdag 3 september, 16 uur
festivalweide Herderrock, Kapelleommegang 24, Herdersem
www.herderrock.be
prijs: 5 EUR

Casa del Mundo

RUILVOORDEEL!

Familiefilm op woensdag:
Belle en Sebastiaan
DENDER

vanaf 7 jaar
woensdag 28 september, 14 uur
Netwerk / centrum voor
hedendaagse kunst
prijs: 7 EUR

DENDER

Blender UnderCover

zaterdag 10 september
Werfplein, Werf 9, Aalst
www.blenderfestival.be,
www.facebook.com/BlenderAalst
prijs: gratis

LEZING & CONGRES
De Amerikaanse verkiezingen

Okra-academie Midden-Vlaanderen
dinsdag 6 september, 14.30 uur
Lokaal Dienstencentrum De Maretak,
Albrechtlaan 119A, Aalst
09 269 32 18, academie.mvl@okra.be,
www.okra.be/middenvlaanderen
prijs: 6 EUR
DENDER
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donderdag 15 september: “45 years”
donderdag 29 september: “Spotlight”
om 20 uur
Ciné Palace,
Bert Van Hoorickstraat 4, Aalst
www.filmclubaalst.net,
www.facebook.com/filmclubaalst
prijs: 8 EUR
DENDER

zondag 4 september,
van 12 tot 20 uur
Oude Vismarkt, Aalst
casadelmundo@telenet.be,
www.casadelmundo.be
prijs: gratis

OPENDEUR
Open Monumentendag

zondag 11 september,
van 10 tot 18 uur
stadscentrum Aalst
www.openmonumenten.be
prijs: gratis

Infosessie - Behaal diploma
Graduaat Meertalig
secretariaat
Infosessie - Behaal diploma
Graduaat Boekhouden
donderdag 1 september,
van 18 tot 20 uur

Holder de bolder op stap
vanaf 9 jaar
zaterdag 24 september
Stedelijk museum
prijs: gratis

DENDER

KAMP & VAKANTIE
Kamp Disney en Parijs

van 5 tot 9 september
Krunsj, Kareelstraat 132, Aalst
www.krunsj.be
prijs: 595 EUR

Nacht van
de Vleermuis

DENDER

Film bij filmclub Aalst:
Herderrock 2016

CVO Leerstad Volwassenenonderwijs,
Keizersplein 19, Aalst
09 348 38.45, info@leerstad.be,
www.leerstad.be
prijs: gratis

Op zaterdagavond 27 augustus
laat Natuurpunt je kennismaken
met de nachtelijke bewoners van
het stadspark. Kinderen kunnen
een vleermuizenfilm bekijken of
zich laten schminken. Daarna
volgt een boswandeling met
ervaren gidsen en een welverdiende cocktail.
Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. Afspraak
tussen 20 en 22 uur aan de
ingang van het Osbroekpark
(Frans Blanckaertdreef). Voor
meer info kan je terecht bij
rik.debaere@telenet.be of op
het nummer 0476 88 71 29.

SPORT
Wekelijkse Aerobics met
vtbKultuur Aalst

elke maandag, 20 uur
Sportzaal St.-Jozefcollege,
Stoofstraat 7, Aalst
0474 51 03 17,
vtbKultuurAalst@gmail.com,
www.vtbkultuur.be
prijs: 5 EUR

DENDER

IN AALST
Inschrijving Duikclub IDS
elke dinsdag, 20.45 uur
Stedelijk Zwembad,
Zwembadlaan 2, Aalst
053 77 86 86,
padi@ids-aalst.com,
www.ids-aalst.com
prijs: 250 EUR

Koninklijke Turnkring Aalst Scouting Moment Competitie
Gymnasten

DENDER

zondag 4 september, 10 tot 13 uur
KTA1 - sporthal,
Cesar Haeltermanstraat 71, Aalst
info@turnkringaalst.be,
www.turnkringaalst.be
prijs: gratis
DENDER

Word lid van Hondenschool
PoHo

Hondenschool PoHo,
Steenbergstraat 12, 9308 Hofstade
Elke woensdag en vrijdag, 19.30 uur
www.hondenschoolpoho.be
0477 523983,
joke.deswaef@telenet.be
prijs: 65 EUR

Yoga voor kinderen en jongeren
vanaf 6 september
Hidden Garden, Parklaan 81, Aalst
0476 59 45 91,
francinedeveylder@gmail.com
prijs: 50 EUR
DENDER

DENDER

Jonge acrobaten
gezocht!
De Koninklijke Turnkring is op
zoek naar jong talent (geboortejaar 2009 of 2010) voor hun
competitiegroepen tumbling en
acrobatisch gymnastiek.
Dit scoutingmoment vindt plaats
op zondag 4 september, tussen
10 en 13 uur in de sporthal KTA
(Cesar Haeltermanstraat). Ter
plaatse kan je je ook nog lid
maken van de Turnkring!
Meer info op www.turnkringaalst.be
UiTPASTIP! De Koninklijke
Turnkring is een UiTPASvereniging. Heb je een UiTPAS met
kansentarief, dan betaal je 25%
van het lidgeld.
DENDER

Gratis initiatie diepzeeduiken
bij Profunda Diving vzw

donderdag 1 september, 20.30 uur
Stedelijk Zwembad,
Zwembadlaan 2, Aalst
info@profunda.be, www.profunda.be
prijs: gratis

Tai Chi Yoga

Lokaal Dienstencentrum
De Toekomst
elke woensdag van 7 september
tot 14 december, 9 uur
Lokaal Dienstencentrum De Toekomst, Sint Kamielstraat 85, Aalst
053 60 75 00, www.ldcaalst.be,
www.dannytant.be
prijs: 6 EUR
DENDER

Dansschool en kinderdans van
danscompagnie Francine De
Veylder

vanaf 7 september
Academie Beeldende Kunsten
(gymzaal), Capucienenlaan 6-8, Aalst
053 70 15 41,
francinedeveylder@gmail.com,
www.danscompagnie.be
prijs: 150 EUR
DENDER

Zwembadlaan 2, Aalst
marijke_wicke@hotmail.com
prijs: 85 EUR

RUILVOORDEEL!

DENDER

Levensloop Aalst

zaterdag 17 september van 15 uur
tot zondag 18 september
Sportcentrum Osbroek,
Frans Blanckaertdreef 6, Aalst
www.levensloop.be/relays/aalst-2016
prijs: gratis

Aalst zet zich
24 uur in tegen
kanker tijdens
Levensloop
Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het
draait helemaal rond solidariteit
en fondsenwerving voor de strijd
tegen kanker. Op 17 en 18 september strijkt Levensloop neer in het
Sportcentrum Osbroek van Aalst!
Loopteams lossen elkaar 24 uur
lang af, tijdens een estafette op de
atletiekpiste. Ondertussen zijn er
ook verschillende ceremonies.
Doe zelf mee als loopteam, als
vechter in de strijd tegen kanker,
of als vrijwilliger.
Voor informatie kan je terecht op
de website www.levensloop.be.

Basketinitiatie bij Basketclub
Erembodegem

vanaf 9 jaar
van 13 september tot 28 april 2017
Sporthal Denderdal, Kortestraat 14,
Erembodegem
basketclub.erembodegem@gmail.
com, www.bcerembodegem.be
prijs: 240 EUR lidgeld

De Wiebelbeentjes:
Lessenreeks kleuterdans, turnen, en -ontspanning!

vanaf 3 jaar
elke woensdag van 14 september
tot 21 december, 14 uur
Stedelijk Zwembad,

Basketbalschool van Basketclub Erembodegem vzw

vanaf 3 jaar
elke zondag van 18 september
tot 23 april 2017, 11.30 uur
Sporthal Denderdal, Kortestraat 14,
Erembodegem
0475 29 00 86, 0475 96 57 57,
basketclub.erembodegem@gmail.com,
www.bcerembodegem.be/balschool
prijs: 125 EUR
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Yoga for kids (8-12 jaar)

met CM Midden-Vlaanderen
zaterdag 24 september,
10 tot 11.30 uur
Basisschool ‘De Luchtballon’,
Geraarsbergsesteenweg 77,
Erembodegem - 09 267 57 35,
gezondheidspromotie.mvl@cm.be,
www.cm.be/agenda
prijs: 14 EUR

PARTY & FUIF
KLJ Moeisel Moeist 5

zaterdag 24 september, 21 uur
Zwette Zoal, Raymond
Uyttersprotstraat 13, Moorsel
prijs: 3 EUR

Kinder-en jeugdboekenjury
2016-2017

vanaf 6 jaar
van 1 september tot 30 april 2017
Hoofdbibliotheek
prijs: gratis
DENDER

Inschrijvingsmoment cursusaanbod Stedelijk Trefcentrum

donderdag 1 en vrijdag 2 september,
van 8.30 tot 11.30 uur en van
13 tot 16 uur
na 2 september: elke dinsdagnamiddag - Drie Sleutelsstraat 49-53, Aalst
053 72 39 15
prijs: 5,50 EUR

Mindfulnesstraining 8 weken
DENDER

THEATER

Instituut voor Aandacht en Mindfulness
van 2 september tot 21 oktober
Terra Nova, Oude Gentbaan 257,
Aalst
09 328 60 90, www.aandacht.be
prijs: 330 EUR

Treintjesfestival
‘Als Heimer komt’

van en door Caroline Meersschaert
en Ron De Rauw
maandag 19 september, 20 uur
De Werf
prijs: 15 EUR

vanaf 3 jaar - zaterdag 3 september
van 13 tot 18 uur
OVMV vzw - Modelspoor Aalst,
Tragel 6 D, Aalst
www.ovmv.be
prijs: gratis

DENDER

CURSUS &
WORKSHOP
Inschrijvingen Academie voor
Podiumkunsten 2016 - 2017

nog tot 4 oktober
Academie voor Podiumkunsten,
Vrijheidstraat 65, Aalst
academiepodiumkunsten@aalst.be,
www.apkaalst.be
prijs: 69 EUR
DENDER

Leer programmeren met
CodeFever in Aalst
• Bitwits Level 1 (8-10 jaar)
• Codecracks level 1 (10-12 jaar)
• DigiHeroes Level 1 (12-15 jaar)
elke zaterdag van 24 september
tot 10 december
Hogeschool Gent, Campus Aalst,
Arbeidstraat 14, Aalst
prijs: 240 EUR
www.codefever.be
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Cursus zomersnoei fruitbomen

zondag 4 september, van 9 tot 14 uur
Stedelijke basisschool De Zonnebloem,
Meldert-Dorp 15, Meldert (Aalst)
eliza@rlsd.be
prijs: gratis

Werken met foam

maandag 5 en dinsdag 6 september
De Werf
prijs: 50 EUR

Sculpturen in piepschuim
voor niveau 2 en 3 gevorderden
donderdagen 8, 15, 22 en 29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober,
19.30 uur - De Werf
prijs: 180 EUR voor 8 lessen
DENDER

EHBO-opleiding bij Het
Vlaamse Kruis

elke donderdag van 8 september tot
22 december om 19.45 uur
St.-Annakring, Roklijf 4, Aalst
www.hvk.be
prijs: 35 EUR

‘Als Heimer
komt’…
Over liefde en
Alzheimer.

ER

DEND

Wat blijft er over als het denken
wegvalt? Caroline Meersschaert en
Ron De Rauw proberen in hun theatercursief te achterhalen wat er
in het hoofd omgaat van iemand
met Alzheimer; de strijd tussen het
weten en het niet meer weten, de
onmacht, de frustratie .... maar ze
ontdekken ook heel veel liefde,
warmte en humor.
Deze beklijvende voorstelling
wordt georganiseerd door Praatcafé Dementie en vindt plaats op
maandag 19 september, om 20
uur in De Werf. Tickets kosten 15
EUR (of 1,50 EUR voor UiTPAS met
kansentarief). Meer info op
www.ccdewerf.be

DENDER

Sculpturen in piepschuim
voor beginners

maandagen 5, 12, 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 24 oktober,
19.30 uur - De Werf
prijs: 180 EUR voor 8 lessen
DENDER

Sculpturen in piepschuim
voor niveau 1 gevorderden

dinsdagen 6, 13, 20 en 27 september,
4, 11, 18 en 25 oktober,
19.30 uur - De Werf
prijs: 180 EUR voor 8 lessen
DENDER

Infosessie: appwijs - Ontdek
tientallen onmisbare apps voor
je tablet en smartphone
maandag 12 september, 14 uur
Hoofdbibliotheek
prijs: 5 EUR

DENDER

IN AALST
Wijnproeven: Droge Riesling
uit Duitsland

maandag 12 september, 19.30 uur
De Werf
prijs: 10 EUR (excl. wijnen,
ter plaatse te betalen)
DENDER

Kookles: taarten zonder oven
met KVLV Moorsel
dinsdag 13 september, 19 uur
Trefcentrum, Bergsken 1, Moorsel
kvlvmoorsel@hotmail.com
prijs: 6 EUR
DENDER

Babymassage

met CM Midden-Vlaanderen
woensdag 14 september, 14 uur
LDC De Maretak, Albrechtlaan 119A,
Aalst - 09 267 57 35,
gezondheidspromotie.mvl@cm.be,
www.cm.be/agenda
prijs: gratis

GefiXt, workshops voor
onhandige harry’s!

elke woensdag van 14 september
tot 30 november, 18 uur
Het Wereldhuis,
Nieuwbeekstraat 35, Aalst
wereldhuis@welzijn.net
prijs: 15 EUR
DENDER

Background Educations Academische lessenreeks
psychologie

donderdagen 15 en 29 september,
13 en 27 oktober, 10 en 24 november,
8 en 22 december, 19 uur
De Werf
www.backgroundeducations.eu
prijs: 495 EUR

Cursus Stuurbrevet & Yachtman
ICC Aalst van de Vlaamse Vaarschool
van 15 september tot 12 januari
2017, elke donderdag, 19 uur
VTI, St-Annalaan z/n, Aalst
058 23 52 32, zzs@vvwnieuwpoort.be,
vlaamsevaarschool.be
prijs: 277 EUR

Fotografieworkshop:
tot de verbeelding

donderdagen 15, 22 en 29 september, 13, 20 en 27 oktober, 19.30 uur
De Werf
prijs: 60 EUR

Fotografieproject: Onderweg

vrijdagen 16 en 30 september, 18
november, 2 december, 19.30 uur en
praktijkuitstappen op zondagen 25
september, 9, 23 en 30 oktober, van
9.30 tot 16.30 uur en voorbereiding
van de tentoonstelling op vrijdag 13
en 27 januari en woensdag 1 februari
De Werf
prijs: 130 EUR
DENDER

Duo-workshop: magische
momenten - Leren goochelen
met je (groot)ouder(s)
vanaf 6 jaar
zaterdag 17 september om 14 uur
Hoofdbibliotheek
prijs: 5 EUR

RUILVOORDEEL!

DENDER

Infosessie: digitale voetsporen
- online privacy - Wat je wil
weten over je online veiligheid
dinsdag 20 september, 20 uur
Hoofdbibliotheek Aalst
prijs: 5 EUR

DENDER

Latijnse kring: Publius Ovidius
- Metamorphoses
dinsdagen 20 en 27 september,
4, 11, 18 en 25 oktober, 10 uur
De Werf
prijs: 46 EUR

Kookworkshops ‘Wereldrijst
en aardappel alom’

woensdagen 21 en 28 september, 19
uur - De Werf
prijs: 80 EUR

Samen Inburgeren

donderdag 22 september,
19 uur - De Werf
inburgering@aalst.be,
www.sameninburgeren.be
prijs: gratis

Bloemschikken voor
halfgevorderden

donderdagen 22 september,
20 oktober, 17 november en
8 december, 10 uur - De Werf
prijs: 55 EUR
(excl. materialen)

DENDER

Hoe de kunst de kunst
overleefde - abstracte en
conceptuele kunst

vrijdagen 23 en 30 september,
7, 14, 21 en 28 oktober, 18 november,
2, 9 en 16 december, 9.30 uur
De Werf
prijs: 119 EUR

DENDER

Van de piramiden tot het
Forum Romanum - Een cultuurhistorisch overzicht van
de oudheid
dinsdagen 20 en 27 september, 4,
11, 18 en 25 oktober, 8, 15, 22 en 29
november, 14 uur
De Werf
prijs: 119 EUR
DENDER

Tango voor beginners

dinsdagen 20 en 27 september,
4, 11, 18 en 25 oktober, 15, 22 en
29 november en 6 december, 19 uur
De Werf
prijs: 87,50 EUR
DENDER

Tango voor (half)gevorderden

dinsdagen 20 en 27 september, 4,
11, 18 en 25 oktober, 15, 22 en 29
november en 6 december, 20.30 uur
De Werf
prijs: 87,50 EUR
DENDER

Kostuums maken

zaterdagen 24 september
en 1 oktober, 10-16 uur
De Werf
prijs: 160 EUR

DENDER

Flamencogitaar voor beginners
gratis introductieles op zaterdag 24
september, 10 uur
daarna volgt een reeks van 20 lessen,
telkens op zaterdag om 9.30 uur
prijs: 200 EUR
DENDER

Voxtra (concert) + workshop
‘Polyfonie uit Madagascar
zaterdag 24 september, 14 uur
De Werf
prijs: 25 EUR

Repair Café Aalst

zaterdag 24 september
van 11 tot 16.30 uur
De Kringwinkel, Tragel 5, Aalst
www.teleshop-aalst.be
prijs: gratis
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Workshop: striptekenen voor
volwassenen
Tekenplezier en experiment staan
centraal
zaterdag 24 september,
van 10 tot 13 uur
Hoofdbibliotheek
prijs: 10 EUR

29 september, daarna volgt een
reeks van 25 lessen.
De Werf
prijs: 140 EUR

DENDER

CONCERT

zaterdag 24 september,
van 14 tot 18 uur
Stedelijk Museum
prijs: gratis

DENDER

De muziek van de barok

maandagen 26 september,
3, 10, 17 en 24 oktober, 14, 21 en 28
november, 5 en 12 december,
10 uur - De Werf
prijs: 119 EUR
dinsdag 27 september, 13.30 uur
De Werf
prijs: 65 EUR

DENDER

Lassen

dinsdagen 27 september, 4, 11, 18
en 25 oktober, 18.30 uur
De Werf
prijs: 250 EUR

Workshop: leganimatie Welkom in de wondere wereld
van de animatiefilm
woensdag 28 september om 14 uur
Hoofdbibliotheek
prijs: 5 EUR

RUILVOORDEEL!

DENDER

Bloemschikken voor
gevorderden

donderdagen 29 september,
27 oktober, 24 november en
22 december, 10 uur
De Werf
prijs: 55 EUR

DENDER

Rik Wouters - Kleur, licht en Nel
donderdag 29 september,
10 – 16.30 uur
De Werf
prijs: 26 EUR

Akoestische gitaar
(1e tot 4e jaar)
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Muzikale happening SK Herdersem met Willy Sommers
vrijdag 2 september, 20.30 uur
Hardingplein, Herdersem
andre.hendrickx@telenet.be
prijs: 17,50 EUR

Openingsconcert 40e Septemberkermis in Herdersem

vrijdag 2 september, 19.30 uur
Kapelleplein, Kapelleommegang 1,
Herdersem
dorpsraad.herdersem@gmail.com
prijs: gratis

Zomerse Beiaardconcerten

Handlettering

gratis introductieles op donderdag

zondagen 4, 11 en 18 september
Belfort, Grote Markt z/n, Aalst
k.vaningelgem@telenet.be
prijs: gratis

Cantateconcerten

J.S. Bach

Geniet maandelijks van de muziek van JS Bach en tijdgenoten,
uitgevoerd door een professioneel ensemble van zangers en
muzikanten.
Het volgende concert vindt
plaats op zondag 11 september,
om 11.30 uur in de Jezuïetenkerk
(Pontstraat 7). Tickets kosten 15
EUR (65+: 12 EUR, UiTPAS met
kansentarief: 1,5 EUR).
Voor meer info kan je terecht
op www.bachplus.be.
UiTPASTIP: Ruil 8 UiTpunten
voor een gratis ticket! Ruil je
punten aan de kassa.
RUILVOORDEEL

zondag 11 september, 11.30 uur
Jezuïetenkerk, Pontstraat 7, Aalst
www.bachplus.be
prijs: 15 EUR

RUILVOORDEEL!

DENDER

Rondleidingen en pottenbakkersatelier ‘van bol klei tot
archeologische pot’

Cantateconcert J.S. Bach
met BachPlus

DENDER

DENDER

Eriksson Delcroix Heart Out Of Its Mind

vrijdag 23 september, 20 uur
De Werf
Prijs: 20 EUR

DENDER

Voxtra

zaterdag 24 september, 20 uur
De Werf - prijs: 20 EUR
combiticket concert Voxtra + workshop ‘Polyfonie uit Madagaskar’
(zaterdag 24 september
van 14-16 uur),
incl. 1 drankje: 25 EUR
DENDER

Ozark Henry - Harmony is
Paramount
donderdag 29 september,
20 uur - De Werf
prijs: 35 EUR

DENDER

BEURS
AALST STRIPt!

zondag 11 september,
van 10 tot 18 uur - Lyceum,
Louis D’Haeseleerstraat 50, Aalst
www.aalststript.be
prijs: 2 EUR

Carnavalsbeurs

24 en 25 september, van 14 tot 18 uur
carnavalswerkhallen,
Hoge Vesten 66, Aalst
prijs: gratis
evenementen@aalst.be of
www.aalst.be/carnaval

RUILVOORDEEL!

Tweedehandsbeurs
Gezinsbond Aalst

DENDER

zondag 25 september,
van 13.30 tot 16.30 uur
Sint Paulus Zaal,
Botermelkstraat 63, Aalst
info@gezinsbondaalst.be,
www.gezinsbondaalst.be
prijs voor standhouders: 14 EUR
(als standhouder kan je inschrijven

IN AALST
op zaterdag 10 september van
9.30 tot 10.30 uur)

Bezoek aan Repair Café

BEGELEIDE UITSTAP
& RONDLEIDING
Nacht van de Vleermuis

zaterdag 27 augustus, 20 uur
Ingang Osbroekpark,
Frans Blanckaertdreef
prijs: gratis
rik.debaere@telenet.be

met KWB Sint-Martinus Aalst
zaterdag 24 september, 14 uur
Kringwinkel, Tragel 5, Aalst
www.kwbaalst.be
prijs: gratis

DENDER

DENDER

3 UiTpunten

SPEL & QUIZ

DENDER

• Kopje koffie tijdens de
infoavond over vrijwilligerswerk in het wereldhuis.

Superprestige quiz van
vzw kroffel

zaterdag 17 september, 19 uur
Odisee campus Dirk Martens,
Kwalestraat 154, Aalst
www.vzwkroffel.be
prijs: 25 EUR

Bezoek Zuivelhoeve
Keymeulen

met Gezinsbond Aaigem
zaterdag 3 september, 14 uur
Zuivelhoeve Keymeulen,
Babbelaarstraat 169, Hofstade
www.gezinsbondaaigem.be
prijs: 3,50 EUR

UiTpunten
gespaard?
Ruil ze hier!

5 UiTpunten

• Gratis drankje op de Seniorenbeurs. Ruil je punten op de stand
Vrije Tijd stad Aalst.

8 UiTpunten

• Gratis naar maandelijks concert van Bachplus

10 UiTpunten

SENIOREN

Verken de Dender vanuit
Aalst met de Milieuboot –
een unieke ervaring!

zaterdagen 10 en 17 september en
zondagen 11 en 18 september,
om 9.30 en 14 uur
Tragel thv Kammenstraat 50, Aalst
www.milieuboot.be
prijs: 7 EUR

Wandeling in het Zoniënwoud
(8 km)

met vtbKultuur Aalst
zondag 11 september, 14 uur
Sint-Annazaal, Roklijf , Aalst
www.vtbkultuur.be/aalst/activiteiten
prijs: 1,50 EUR
DENDER

Bezoek vzw Mier

zondag 11 september - van 9.30 tot 12 uur
velt.be/activiteiten/bezoek-vzw-mier
Vzw Mier, Kokerijstraat 41,
Baardegem
prijs: 3 EUR

• Gratis naar de workshop ‘Magische momenten’ of ‘Leganimatie’ van de bib! Ruilen kan aan
de balie van De Werf.
• 5 gratis materialen op de boekenverkoop van de bibliotheek.

Computerlessen voor
senioren

lessenreeks van 7 lessen
start op 5 september, 9 uur
Ontmoetingshuis De Brug,
Hertshage 11-19, Aalst
inschrijven via de UiTbalie
Administratief Centrum
senioren@aalst.be
prijs: 21 EUR

15 UiTpunten
DENDER

De ziekenhuisbacterie

door Okra-academie Midden-Vlaanderen
dinsdag 6 september
14.30 uur
Lokaal Dienstencentrum
De Maretak, Albrechtlaan 119A,
Aalst - 09 269 32 18,
academie.mvl@okra.be,
www.okra.be/middenvlaanderen
prijs: 6 EUR
DENDER

Wandeling: Op zoek naar
het ontstaan van de Aalsterse
Sint-Jozefparochie en
Sint-Jozefkerk
met KWB Sint-Martinus Aalst
zaterdag 17 september, 14.30 uur
Stationsplein Aalst
www.kwbaalst.be
prijs: 5 EUR
DENDER

Dansnamiddag voor
senioren

woensdag 7 september, 14 uur
Zaal “De Kring”,
Dokter De Moorstraat 104, Aalst
inschrijven via de UiTbalie
Administratief Centrum
senioren@aalst.be
prijs: 3 EUR
DENDER

• 10 EUR korting op een lessenreeks van kleuterdans, - turnen
en –ontspanning van De
Wiebelbeentjes.
• Set carnavalspins tijdens de
carnavalsbeurs.
Voordelen geldig tot zolang de
voorraad strekt.

Kermistafel met OKRA
Moorsel

vrijdag 16 september om 13 uur
Feestzaal DE SNIP
Beugemstraat 9, Moorsel (Aalst)
053 78 61 37
prijs: 35 EUR

Seniorenbeurs Aalst

vrijdag 23 september, 10 uur
Florahallen, Albrechtlaan, Aalst
www.aalst.be
prijs: gratis

RUILVOORDEEL!

DENDER
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UIT #CHIPKA
@dstr_air • #dj in spe #chipka #starwars

@katrijnvm • Zondag Parkdag @s.0.e.t@
ilambrec @lynncattebeke @gretzels@
thiekenv @c.o.r.inne #chipka

@kimvandeneeckhout • Spaghettimonster
in#Aalst gesignaleerd. #chipka

@swaef • Alle mensen die Frederik De
Swaef heten in Aalst zijn hier ook #graanbar#chipka
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@celinedeveirman • happy birthday#sociaalincapabelecarolien ! #abajoot#10yearsgoingstrong #love #chipka

@jarichvd • Een rondje burengluren#wezijnnietcurieus#karelvandewoestijnestraat #chipka #aalst

@Kirstens_ • Vrijdagavond. #sunset #
chipka #moorsel

@kimmemieken • #volleydeDecibels#
graanbar #chipka

@liendeneve • flinke kids delen fruitjes!
#camping #chipka

@kimvdbrempt • Eerste keer prijs #myboy#tristanthegreat #werfplein #chipka

@monroerosie • Bij ons in Oilsjt he
#9300#tattoo #chipka

@piereeducoin • #CHIPKA old skoolamusement op de pikkelingfeesten

@medusaxdm • Fantastische collega’s! Super team! #kinderopvangdolfijntje#chipka
@tim_delma • Bushaltes aan Aalst station. Streling voor het oog...#reflecties #oilsjt
#chipka #aalst

@ridder.stijn • #ksaherdersem #ksainbeeld#champagne #kamp # tisiergoed
#chipka

@urbanfarmrechteroever • Bees are drinking honey #bees #beekeeper#beekeeping
#urbanfarming #honey #aalst#chipka

Deel je foto’s
met #CHIPKA
@steffenknockaert • Bachelorette weekend Vicky #chipka #bohochic

@jffbrndr • De Gele Brigade. @chrisfroome#teamsky #chipka

Wil jij je Instagramfoto’s
ook op deze pagina’s zien
verschijnen? Tag ze dan
met #CHIPKA en post ze op
de Instagram-, Facebookof Twitterpagina van de
stad. Door ze te posten geef
je de stad toestemming om
je foto’s in het stadsmagazine te plaatsen. Let er ook
op dat iedereen die op de
foto staat hiervan op de
hoogte is.
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STADSBERICHTEN
Spreekdagen van burgemeester,
schepenen en OCMW-voorzitter
Het kantoor van de burgemeester en schepenen bevindt zich in het
administratief centrum (Werf 9, Aalst).
Christoph D’Haese, burgemeester
• Politie • Brandweer • Algemene Coördinatie
en Administratie • Financiën • Geïntegreerd Drugsbeleid • Stadspromotie • Communicatie • Juridische
Zaken en Informatica
• tel. 053 72 31 00 • spreekuur: woensdag van 17 tot
18.30 uur, enkel na telefonische afspraak of via e-mail
(burgemeester@aalst.be) .
Iwein De Koninck,
Ilse Uyttersprot,
5e schepen
1e schepen
• Leefmilieu • Jeugd
• Sport • Cultuur
• Gezin en Kinderop• Evenementen
vang • Kerkfabrieken
• Vrije Tijd en Facility
• tel. 053 72 31 53
• tel. 053 72 31 13
• spreekuur: na afspraak.
• spreekuur: woensdag van 17 tot
• Iwein.dekoninck@aalst.be
19 uur na afspraak
• Ilse.uyttersprot@aalst.be
Dylan Casaer,
6e schepen
Karim Van
• Personeel • Mobiliteit
Overmeire,
en Welzijn
2e schepen
• tel 053 72 31 61
• Onderwijs • Biblio• spreekuur: maandag
theek • Europese
van 17 tot 19 uur na afspraak.
en Internationale
Samenwerking • Erfgoed • Vreem- • Dylan.casaer@aalst.be
delingenzaken • Inburgering en
Vlaams Karakter
• tel. 053 72 31 23 • spreekuur:
maandag van 17 tot 18 uur na
telefonische afspraak.
• Karim.vanovermeire@aalst.be

Caroline Verdoodt,
7e schepen
• Ruimtelijke Ordening •
Gebiedsgerichte Werking
• tel. 053 72 31 70
• spreekuur: woensdag
van 17 tot 19 uur na afspraak.
Ann Van de Steen, • Caroline.verdoodt@aalst.be
3e schepen
• Openbare Werken
Katrien Beulens,
en Stadsvernieu8e schepen
wing • Energie
• Lokale Economie en
• Patrimonium en
Foren • Landbouw en
Regie der Gebouwen
Sociale Economie
• tel. 053 77 9300 • spreekuur:
• tel. 053 72 31 80 of 83
woensdag van 17 tot 18.30 uur
• spreekuur: na afspraak.
na afspraak.
• Katrien.beulens@aalst.be
• Ann.vandesteen@aalst.be
Sarah Smeyers,
9e schepen /
Mia De Brouwer,
OCMW-voorzitter
4e schepen
• Sociale Zaken
• Burgerlijke Stand
en Wonen
en Bevolking • Seni• tel. 053 76 50 02
oren en Toerisme
• spreekuur: vrijdag van 14 tot
• tel. 053 72 31 40
15.30 uur na afspraak
• spreekuur: woensdag van 17 tot
• Sarah.smeyers@aalst.be
19 uur na afspraak.
• Mia.debrouwer@aalst.be
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Geboorten & overlijdens
Geboorten binnen de stad
geregistreerd van 30 mei tot 3 juni 2016
Atmaca Kazim (M); Cabascango Guajan
Peralta Marilyn (V); Coppens Roel (M); De
Koninck Seth, (M); Jacobs Carol (V); Ngavandje
Jayson (M); Teck Seppe (M); Van Belle Tibe
(M); Yilmaz Erva (V); Zavarreh Ariyan (M).
geregistreerd van 6 tot 10 juni 2016
Aloui Saphira (V); Becq Leeloo (V); Coppens
Louise (V); Lorie Niel (M); Phlips Jes (V);
Plattiau Vic (M); Popa Alexander (M); Van der
Weeën Viktor (M); Van Ransbeeck Lowie (M);
Yilmaz Sümeyye (V).
geregistreerd van 13 tot 17 juni 2016
Ananuta Evelina (V); Ananuta Sebastian
(M); Cautaerts Kobe (M); Chuma Zalugurha
Agisha (M); Coetsiers Zita (V); De Mesmaeker
Daan (M); El Hattaki Narjiss (V); Gaudi Sara
(V); Mievis Mattis (M); Rubbrecht Elias (M);
Schellekens Emiel (M); Shumbusho Claus
(M); Van Dorpe Gust (M); Van Droogenbroeck
Louise (V); Van Royen Vinz (M).
geregistreerd van 20 tot 24 juni 2016
Bruyland Astrid (V); De Koeyer Reyna (V); De
Vos Emma (V); Everaert Finn (M); Ognenniy
Sarubbi Piotr (M); Salloum Yasmina (V);
Sarens Bram (M); Tshanga Diumba Gabriël
(M); Uwoni Raphael-Ray (M); Van Boven Jitske
(V); Van Damme Mattis (M); Van der Stockt
Victor (M); Van Mulders Renée (V); Van Snick
Milan (M); Van Vaerenbergh Jayden (M).
geregistreerd van 27 juni tot 1 juli 2016
Ahsanullah Duniamwaka Al (M); Belis Tigo
(M); Benomar Rayan (M); Brys Ruíz (M);
Demartin Raphaël (M); De Pauw Féline (V);
Diaz-Arroyo Chenoa (V); Kabera Estelle (V);
Lauwereys Linde (V); Ndosimao Blessing (V);
Van Boven Sofia (V); Verbestel Ella (V).
Overlijdens binnen de stad
geregistreerd van 30 mei tot 3 juni 2016
Baert Maria, 79 jaar; De Vriendt Alfons, 84
jaar; Mackenzie Daniel, 63 jaar; Pieters
Angela, 85 jaar; Roelandt Herman, 83 jaar;
Schellaert Anny, 77 jaar; Spaens Willy, 83 jaar;
Turrekens Clery, 64 jaar; Van Cauwenbergh
Aline, 88 jaar; Van Driessche Frans, 88 jaar;
Van Geit Jozef, 67 jaar; Van Ghysegem Marietta, 86 jaar; Van Mulders Paul, 91 jaar.

geregistreerd van 6 tot 10 juni 2016
De Boeck Delphine, 82 jaar; De Bruyn Marleen, 69 jaar,
De Kegel Clothilde, 70 jaar; D’haeseleer Filemon, 86
jaar; François Gabriëlla, 85 jaar; Ghysels Marietta, 87
jaar; Langelet Adolf, 83 jaar; Lelon Betty, 67 jaar; Mathys
Kenneth, 25 jaar; Meersman Frans, 81 jaar; Ruyssinck
Emiliana, 86 jaar; Vandekerckhove Marie-Claire, 71 jaar;
Van der Burght Henri, 85 jaar; Van Rossem Hendrik, 92
jaar, Verbeiren Arthur, 71 jaar.

Medische wachtdiensten
1) Huisartsenwachtpost Regio Aalst
Leopoldlaan 44, 9300 Aalst,
www.hawp.be
• centraal oproepnummer: tel. 0900 69 018
• weekdagen na 19 uur: je wordt doorverbonden met
de wachtarts van je regio
• weekend: vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur
• feestdag + de brugdag(en): vanaf 19 uur de avond vóór
de feestdag tot de ochtend erna 8 uur

geregistreerd van 13 tot 17 juni 2016
Clerens Erwin, 53 jaar; Daelman Magda, 65 jaar; De
2) Dierenartsen
Pauw Willy, 72 jaar; Dewulf Ronny, 61 jaar; Heyvaert
Centraal oproepnummer: tel. 053 78 13 04
Celina, 94 jaar; Huybrecht Paul, 66 jaar; Lievens Erwin,
(van zaterdag 12 tot zondag 24 uur • feestdagen:
64 jaar; Mathieu Paul, 83 jaar; Schockaert Madeleine, 82
vanaf 22 uur de avond voor de feestdag tot 24 uur).
jaar; Tallier Godelieve, 82 jaar; Van Impe André, 84 jaar;
Van Keer Godelieve, 61 jaar; Vonck Anny, 77 jaar; Wynant 3) Apothekers (Aalst•centrum)
Davy, 35 jaar.
Algemene informatie over de wachtdiensten in Vlaanderen:
tel. 0903 99 000 (1,50 EUR/min) of www.apotheker.be
geregistreerd van20 tot 24 juni 2016
Dalschaert Maria, 92 jaar; De Bruyne Maria, 58 jaar; De
4) Tandartsen regio Aalst
Schrijver Petrus, 86 jaar; De Troyer Dirk, 59 jaar; Meert
Centraal oproepnummer: tel. 053 70 90 95
Denise, 78 jaar; Moens Gaston, 84 jaar, Aalst; Van Cauter
(op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 18 uur).
Annie, 82 jaar; Van den Neucker Guido, 56 jaar; Verbeeck
Wachtdienst Vlaanderen: tel. 0903 39 969 (1,50 EUR/min)
Jeannine, 64 jaar.

Colofon

5) Divers
geregistreerd van 27 juni tot 1 juli 2016
• Antigifcentrum: tel. 070 245 245
Bellon Jozef, 70 jaar; De Bruyn Ronni, 60 jaar; De
• AA: tel. 03 239 14 15
Schrijver Eduardus, 86 jaar; De Spiegeleer Joseph, 85
• zelfmoordlijn: tel. 1813
jaar; Dubois Rony, 73 jaar; Philips Imelda, 81 jaar; Prieus
• geweld, misbruik en kindermishandeling: tel. 1712.
Eugène, 77 jaar; Putteman Yvonna, 75 jaar; Stalpaert
Ronny, 58 jaar; Van den Bossche Jozef, 93 jaar; Van
den Meerssche Dara, 30 jaar; Van der Meirsch Pierre, 81
jaar; Vande Velde Emiel, 78 jaar; Van Goethem Jozef, 81
jaar; Van Lierde Marcel, 83 jaar; Van Mol Alice, 89 jaar;
Wettinck Paul, 67 jaar.

Redactie:
Stadsmarketing en communicatie
Werf 9 - 9300 Aalst
tel. 053 77 9300 - info@aalst.be
www.aalst.be
www.facebook.com/StadAalst
@StadAalst
issn: 2406-3959

Fotografie:
Geert De Wolf: pagina’s 1, 3, 4-5, 36, 37, 38, 52
Jean-Pierre Swirko: pagina’s 2, 12, 14, 15, 18, 19
Gert Swillens: pagina’s 2, 3, 32, 33, 34, 35
Guy Kokken: pagina 8
Marieke Penne: pagina’s 2, 16, 17
Druk en lay-out:
Drukkerij Artoos - Klimaatneutraal bedrijf
Dit magazine is gedrukt op 100% gerecycleerd papier
Oplage: 42 500 exemplaren

Verantwoordelijke uitgever: Christoph D’Haese - burgemeester - p.a. Werf 9 - 9300 Aalst
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Samen gaan we groener
(en goedkoper)

Meer info over
groepsaankopen
vzw Bea op
www.vzwbea.be

