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Boekenverkoop 

bib 
op 28 oktober

Belangrijk bericht voor de boe-
kenwurmen: dit weekend vindt 
de jaarlijkse boekenverkoop 
van de bibliotheek plaats als af-
sluiter van de Bibliotheekweek. 
Wie zijn boekenkast nog wat wil 
verrijken rept zich op zondag 
28 oktober dus het best naar 
ontmoetingshuis De Brug 
(Hersthage 11-19, Aalst), want 
daar kun je boeken op de kop 
tikken tegen weggeefprijsjes 
van 0,50 EUR! Sla je slag tussen 
9 en 17 uur!

Er komt schot in het sportdossier Schotte. De site 
van de voormalige leerlooierij wordt omgevormd tot 
sportcomplex. In november beslist een jury welke 
van twee bedrijven de site mag ombouwen tot nieu-
we Aalsterse sporttempel.

Met de bouw van het sportcom-
plex krijgt de site van Schotte, 
gelegen aan de Kapellekens-
baan in Erembodegem, terug 
een prominente plaats in onze 
stad. Vroeger was Schotte het 
centrum van de industrie, in 
2014 wordt Schotte het mekka 
voor de Aalsterse sporters. Met de realisatie van het 
sportcomplex pakt de stad al voor een deel het tekort 
aan van extra sportruimte voor recreanten, sportver-
enigingen en topsportevenementen.

Sportcomplex
De nieuwe site biedt ruimte aan een sporthal van mi-
nimaal 55x45 meter, een turnhal van 30x45 meter, 
een gevechtsportzaal van 14x21 meter, een danszaal 
van 14x21 meter, een polyvalente vergaderzaal, een 
horecaruimte, een sauna en een fi tnessruimte. Ook de 
administratie van de Sportdienst vindt er onderdak. 
Er komt ook een aparte ruimte waar scholen en er-
kende sportverenigingen sportmateriaal kunnen ont-
lenen. 

Buiten sporten
De unieke locatie zal ook ideaal zijn voor de buiten-
sporters. Joggers, mountainbikers en wandelaars 

kunnen ter plaatse hun sportoutfi t aantrekken in 
mooie kleedkamers en het sportzweet wegspoelen in 
spiksplinternieuwe douches. De unieke locatie moet 
ook een stimulans worden voor waterrecreatie op de 
Dender.

Respect voor erfgoed
Voorwaarde voor de bouw van 
het nieuwe sportcomplex is het 
behoud van verschillende au-
thentieke elementen. Zo wordt 
momenteel de muur langs de 
Kapellekensbaan gerenoveerd, 
net zoals de twee gebouwen 

aan de ingangspoort. De grote schoorsteen wordt ook 
bewaard en krijgt een prominente plaats binnen het 
project.

Timing
Solva heeft de site gesaneerd om ze bouwrijp te ma-
ken. In november kiest de stad defi nitief met wie ze 
in zee gaat om het sportcomplex te realiseren. Als al-
les volgens planning verloopt, kun je je vanaf eind 
oktober 2014 sporten en ontspannen aan de Kapel-
lekensbaan.

“Vanaf oktober 2014 
kun je je 

in het zweet sporten in 
het nieuwe sportcomplex!”

Startschot voor Schotte
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