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Erfgoedcel gaat regionaalErfgoedcel gaat regionaal

Het Stadsarchief heeft er sinds kort een be-
langrijke akte bij om te bewaren, namelijk de 
ondertekening van de Projectvereniging Erf-
goed Denderland. Dit document bekrachtigt 
de samenwerking tussen de Aalsterse Erfgoed-
cel en de collega’s uit Ninove, Denderleeuw, 
Erpe-Mere en Lede.

Wat doet de Erfgoedcel precies?
Raf De Mey (erfgoedcel): “Wij houden ons be-
zig met de zorg voor en de promotie van 
het roerende en immateriële erfgoed van 
onze stad. Roerend erfgoed zijn bijvoor-
beeld museum- of archiefstukken. Het Aal-
sterse dialect en Aalst Carnaval zijn voor-
beelden van immaterieel erfgoed, iets wat 
niet tastbaar is. In tegenstelling tot het 
Stadsarchief en het Stedelijk Museum staan we 
niet in voor de bewaring van collecties, maar 
zetten we er een project over op. Dit doen we 
samen met verenigingen, vrijwilligers en pro-
fessionelen.”

Erfgoed heeft misschien een wat stoffi g imago.
Raf: “Ik kan niet ontkennen dat ‘ons publiek’ 
van rijpere leeftijd is, de interesse in erfgoed 
komt nu eenmaal vaker op latere leeftijd. Maar 
we proberen toch ook jongeren te bereiken. Met 
een spel rond  Wereldoorlog I bijvoorbeeld. En 
we zetten sterk in op moderne technologie. De 
kaart van het Land van Aalst is niet enkel gedi-
gitaliseerd, maar is ook gekoppeld aan Google 
Maps en interactief raadpleegbaar. ”

Betekent de nieuwe projectvereniging ook het 
einde van de slogan ‘Made in Aalst’?
Raf: “Waarschijnlijk wel. Op de website 
www.madeinaalst.be vind je een schat aan in-
formatie over onze stad: archiefstukken, een 
krantendatabank, de hele collectie van het 
Stedelijk Museum, een databank van stambo-

men… Het is de bedoeling dat onze nieuwe 
partners hun informatie onderbrengen op de 
website en dan dekt ‘Made in Aalst’ de lading 
niet meer natuurlijk.”

Verandert er door de oprichting van de Pro-
jectvereniging Erfgoed Denderland veel in het 
Aalsterse erfgoedlandschap?
Raf: “We gaan nog meer samenwerken met 
onze collega’s uit Ninove, Denderleeuw, Erpe-

Mere en Lede. Dat is ook logisch, want onze 
gemeenten hebben heel wat raakvlakken, 
zowel op het gebied van het gemeenschap-
pelijke verleden als typische tradities als 
Carnaval, Sint-Maarten of de kaatssport.”

Hebben jullie al concrete plannen voor 2014?
Raf: “In 2014 ontwikkelen we een reizende 
tentoonstelling over de muurkranten tijdens 
Wereldoorlog I. Het Stadsarchief heeft hiervan 
een grote collectie. De tentoonstelling komt in 
de Bib-Art bibliotheken van onze partners, op-
nieuw een knap staaltje van regionale samen-
werking.”

“De gemeenten uit de streek 
hebben veel raakvlakken: Carnaval, 

St.-Maarten, kaatssport,...”
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Voor de Chinezen was 2013 het jaar 
van de slang, voor Aalst het jaar van 
de vernieuwing. Een nieuwe burge-
meester, een nieuw schepencollege 
en gemeenteraad, maar vooral veel 
vernieuwde stadspleinen: het Kanun-
nik Colinetplein, het Statieplein en de 
Hopmarkt. Natuurliefhebbers kunnen 
nu ook genieten van het vernieuwde 
natuurgebied Osbroek-Gerstjens. Ui-
teraard werd er ook duchtig gefeest 
tijdens allerlei evenementen. 

Een foto-overzicht.

3. Evenementen3. Evenementen

Aalst Carnaval, ‘De Schreeuw’ van 
Patricio Ungaro, winnaar fotowedstrijd DAK.

2013: het jaar van de vernieuwing

Een vernieuwd Kanunnik Colinetplein 
in de vorm van een doorgesneden ajuin.

Opnieuw genieten in vernieuwd natuurgebied 
Osbroek-Gerstjens.

Afgewerkte Hopmarkt met ondergrondse par-
king en opnieuw ruimte voor de zaterdagmarkt.

Skatefestival Betong haalde dit jaar onder 
andere Gers Pardoel naar Aalst.

Een spetterend Cirk! 2013

Het Koninklijk Wielercomité Aalst stuntte met 
de komst van Tourwinnaar Chris Froome en zijn 
luitenant Richie Porte naar het Criterium.

Kaleidoscoop organiseerde een geweldige 
drive-in.Verkeersveilig Statieplein 

met nieuw fi etsgebouw.

1. Nieuw stadsbestuur1. Nieuw stadsbestuur

2. Stadsvernieuwing2. Stadsvernieuwing
 © Fernand Van Langenhoven

 © Nena Driehuijzen

 © De Cultuurbrigade

 © Renaat De Pierre

 © DAK Patricio Ungaro

De stad wenst 
alle Aalstenaars 

een gelukkig 
en voorspoedig 

2014 toe!
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De laatste kalenderblaadjes worden afge-
scheurd, het is opnieuw tijd voor een terugblik 
en voor enkele goede voornemens. Wat waren 
de hoogtepunten en wat mag 2014 te bieden 
hebben? Denderend Aalst trok met deze vraag 
de winkelstraten in en informeerde bij enkele 
voorbijgangers naar hun indrukken.

André Van Schuylenbergh uit Aalst: “Ik ben 
zeer positief over het voorbije jaar! Neem bij-
voorbeeld de Hopmarkt: ik ben nu 61 jaar en ik 
heb ze nog nooit zo proper geweten! De stads-
vernieuwing in het algemeen is een goede zaak, 
we zijn als stad eindelijk onze achterstand aan 
het inhalen. Je moet eerst wat kunnen afzien, 
maar je moet erdoor. Ook op persoonlijk vlak was 
2013 een topjaar. Ik ging met pensioen als leer-
kracht in de Academie voor Beeldende Kunsten 
om nog méér te doen als kunstenaar! In 2014 
staan er voor mij enkele interessante exposities 
op het programma.”

Yasmine Bouhmidi en Audrey Rojas-Rodri-
guez uit Aalst: “De parking onder de Hopmarkt 
is zeker positief.” Yasmine studeert in Gent, 
Audrey in Aalst. “We nemen vaak de bus en de 
trein, dus de vernieuwing van ons stationsplein 
is zeker een goede zaak. Alleen hopen we dat ze 
snel wat beschutting plaatsen bij de bushaltes. 
Voor 2014 hoop ik dat er in de stad nog meer 
dans- en muziekevenementen georganiseerd 
worden”, besluit Yasmine.

Nathalie Michiels en haar zoontje Jikke Ver-
beken uit Terjoden: “De stad heeft dit jaar een 
ander uitzicht gekregen, ze wordt aangenamer. De 
parking onder de Hopmarkt, de vernieuwing van 
het Keizersplein, de stationsomgeving… die be-
zorgen onze stad echt een meerwaarde. Als wens 
voor volgend jaar hoop ik dat het samenlevings-
gevoel nog sterker wordt in onze stad. En ik wens 
iedereen een leuke carnaval natuurlijk! (lacht).”

Stephanie Vlasschaert en Timothy Deylgat 
uit Nieuwerkerken: “Onze hoogtepunten in het 
voorbije jaar zijn bijna allemaal carnavalgerela-
teerd: fuiven als ‘De Nacht van de Zwette Maan’, 
de ‘Pillampenfuif’, binnenkort ‘Benebeat’… daar 
trekken we allemaal met onze carnavalsgroep ‘Aj-
ommeja’ naartoe. Een hoogtepunt voor ons was 
zeker onze Halloweentocht in Nieuwerkerken, 
waar we ongeveer 800 deelnemers mochten ver-
welkomen. Daar zijn we echt fi er op. We kijken 
alvast ontzettend uit naar Aalst Carnaval, want 
na 6 jaar als losse groep stappen we in 2014 voor 
het eerst mee als ingeschreven kleine groep.”

Norbert Verbestel uit Roosdaal en zijn klein-
zoon Teo uit Aalst: “Ik ben een uitgeweken Aal-
stenaar, maar ik kom hier nog zeer vaak terug. 
Aalst is een bruisende stad. De bibliotheek is 
voor mij altijd een hoogtepunt, dat is mijn twee-
de habitat! In de bib word ik altijd zeer vrien-
delijk ontvangen. En ik ga ook regelmatig naar 
voorstellingen in De Werf. Ik kijk al uit naar het 
optreden van Herman Van Veen komend voorjaar. 
Voor 2014 hoop ik vooral dat Aalst een veilige 
stad mag blijven waar je je blijft thuisvoelen.”

Lutgarde Podevyn en Jan De Smedt uit Aalst: 
“Positief is zeker het verdwijnen van enkele wer-
ven in onze stad en de inhuldiging van enkele 
pleinen. We houden zelf goede herinneringen 
over aan de Theaterwandeling, waar we met onze 
toneelvereniging Hogerop bij betrokken waren. 
Voor 2014 wensen we de Aalstenaars een goede 
gezondheid toe en minder fi les.”

Pradock Ndiwa uit Aalst: “Onze stad is dit jaar 
echt mooi vernieuwd. Ons station bijvoorbeeld, 
waar ik vlakbij woon. Voor de rest ging ik graag 
naar Cirk, de parkconcerten en andere activitei-
ten en binnenkort ga ik zeker eens schaatsen. 
Voor 2014 hoop ik vooral dat de band van het 
stadsbestuur met de jeugd sterker wordt. De 
jeugd is immers de toekomst van Aalst.”

Hoe beleefde jij Aalst in 2013? 
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Niemand van je vrienden kunnen overtui-
gen om op 31 december Bob te zijn? Geen 
probleem, tijdens oudejaarsnacht stap je 
gratis aan boord van de Lijnbussen Oost-
Vlaanderen.

Dankzij de provincie Oost-Vlaanderen rijd je 
tijdens oudejaarsnacht gratis op volgende 
feestbussen:

 F1 Dendermonde - Lebbeke - Wieze Oktoberhallen
 F2 Aalst Station - Herdersem - Wieze - Denderbelle - 
Lebbeke - Dendermonde
 F3 Aalst Station - Welle - Denderleeuw - 
Denderhoutem - Ninove
 F4 Aalst Station - Moorsel - Baardegem - 
Opwijk - Merchtem
 F5 Aalst Station - Gijzegem - Dendermonde
 F6 Aalst Station - Lede - Wichelen - Berlare
 F7 Aalst Station - Erpe - Vlierzele - 
Sint-Lievens-Houtem
 F8 Aalst Station - Nieuwerkerken - Haaltert - 
Kerksken - Heldergem
 F9 Aalst Station - Erpe - Mere - Herzele
 F10 Aalst Station - Florahallen - Wieze Oktoberhallen
 F16 Aalst Station – Impe – Oordegem – 
Melle - Gent Zuid
 F18 Dendermonde – Wichelen – Wetteren – 
Melle – Gent Zuid

De lijnen F2, F4 en F10 stoppen aan de Florahal-
len, waar ‘XtraVaganza’ plaatsvindt.
De lijnen F1, F2 en F10 stoppen aan de Oktober-
hallen in Wieze, waar de Q-Party plaatsvindt.
De lijnen F6 en F18 stoppen aan Wichelen Kerk, 
in het Gildenhuis vindt ‘Galabal 2014’ plaats.

Surf naar www.delijn.be/oudejaar 
voor de dienstregeling en haltelijsten.

UiTPAS bekroond 
met ‘e-gov Award’
Anderhalf jaar na de lancering van de UiTPAS in 
Aalst, Lede, Erpe-Mere en Haaltert is het project 
bekroond met een e-gov Award. UiTPAS was de 
grote winnaar in de categorie ‘gebruiksvriende-
lijkheid’. 

Met de UiTPAS kun je makkelijk en voordelig 
deelnemen aan verschillende vrijetijdactivitei-
ten. Je kunt ook telkens punten sparen die je 
kunt omruilen voor allerlei voordelen. UiTPAS 
werkt ook met een kansenpastarief. Je kunt een 
UiTPAS kopen in de bibliotheek, cultuurcentrum 
De Werf en het zwembad.

Lijnwinkel 
plechtig geopend
Voortaan kun je voor je bustickets, abonnemen-
ten en info terecht in de gloednieuwe Lijnwinkel 
in de Dokter André Sierensstraat. De Lijnwinkel 
bevindt zich op de locatie van het vroegere café 
Monaco, vlak aan het busstation. Op 5 decem-
ber mochten burgemeester Christoph D’Haese, 
schepen van Mobiliteit Dylan Casaer en Dirk Bus-
schaert, directeur van De Lijn Oost-Vlaanderen 
het lintje doorknippen. Tijdens het openings-
moment deelde Dirk Busschaert nog mee dat de 
langverwachte luifels, die de wachtende passa-
giers in het busstation beschutting moeten bie-
den, er tegen volgend najaar zullen staan. 

Openingsuren stadsdiensten eindejaarsperiode
Tijdens de eindejaarsperiode gaan de deuren van het stadhuis enkele dagen dicht. Alle stads-
diensten en de Bibliotheek zijn gesloten op:

Op 3 januari 2014 is de dienst Burgerlijke Stand geopend van 8.30 tot 10 uur; 
enkel voor geboorte- en overlijdensaangiften.

Uitzonderingen
Enkele stadsdiensten hebben een aparte regeling 
tijdens de eindejaarsperiode:
 het Stadsarchief sluit zijn deuren 
van maandag 23 december 2013 
tot en met maandag 6 januari 2014
 t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst is 
gesloten van maandag 23 december 2013 
tot en met maandag 6 januari 2014
 het stedelijk Zwembad is op dinsdag 24 
en 31 december 2013 gesloten vanaf 13 uur. 
Op 25 en 26 december 2013 en op 1, 2 
en 3 januari 2014 kun je 
geen duik nemen in het zwembad.

Op vrijdag 3 januari 2014 zijn al-
le diensten met een loketfunctie 
open van 8.15 tot 10 uur. Vanaf 
maandag 6 januari 2014 zijn de 
stadsdiensten weer open volgens 
de gewone openingsuren.

DISCO

Info www.delijn.be/oudejaar

GRATIS feestbussen 
op oudejaar

dankzij

Gratis feestbussen 
tijdens oudejaarsnacht

  dinsdag 24 december 2013 
(open tot 12 uur)
  woensdag 25 december 2013
  donderdag 26 december 2013

  dinsdag 31 december 2013 
(open tot 12 uur)
  woensdag 1 januari 2014
  donderdag 2 januari 2014
  vrijdag 3 januari 2014
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De dienst Openbare Werken heeft zijn huiswerk klaar. In 2014 trekt onze 
stad het nodige geld uit om infrastructuurwerken uit te voeren aan wegen, 
rioleringen, voet- en fi etspaden. De exacte uitvoeringsdata en alle details 
zijn nog niet voor alle werken gekend. Een overzicht per deelgemeente. 

Aalst
 Keizersplein: gestart in november 2013 en klaar in de tweede helft 
van 2014.
 Landbouwersstraat en Bredestraat (buitenring): de Landbouwerstraat 
en de Bredestraat (tussen Heilig Hartlaan en Verbrandhofstraat) worden 
heraangelegd. De rijwegen worden uitgevoerd in asfalt, de voetpaden 
in betonstraatstenen. In de Bredestraat (tussen de Lion D’Orweg en de 
Ouden Dendermondse Steenweg) komt langs beide zijden van de weg 
een fi etspad. Om de aanleg van de fi etspaden mogelijk te maken en om 
de verkeersveiligheid te verhogen zal de rijweg worden versmald.
 Hoveniersstraat (tussen Moorselbaan en Gasthuisstraat): volledige 
vernieuwing van riolering en wegdek.
 Bauwensplein, Vooruitgangstraat en Fabrieksstraat: volledige ver-
nieuwing van dit stadspleintje en aanpalende straten.
 Verbrandhofstraat, Hertshage, Nieuwbrugstraat en Tramstraat: nog 
geen details bekend.
 Moorselbaan (binnenring): nog geen details bekend.
 Omgevingswerken Rozendreef: een deel van de Rozendreef  (tussen 
de Oscar Debunnestraat en Zesbunderstraat) en de Zesbunderstraat 
worden heraangelegd alsook de openbare ruimte tussen de blokken van 
Dewaco.
 Kareelstraat: rioleringswerken.

Nieuwerkerken
 Kwalestraat (tussen E40 en Siesegemlaan): nieuwe riolering en weg-
dek.

Moorsel
 Raymond Uyttersprotstraat en Leirekensstraat: nieuwe riolering en 
wegdek.
 Steven, Kokstraat, Tinnenhoekstraat, Herbergstraat: Na de collector-
werken die Aquafi n momenteel uitvoert start de stad met wegen- en 
rioleringswerken (± februari 2014). Steven: het deel vanaf de Korte 
Trieststraat tot de Kokstraat. De rijweg wordt aangelegd in asfalt. 
De kruispunten met de Herbergstraat en de Lievevrouwstraat worden 
verhoogd aangelegd. De voetpaden doen tevens dienst als fi etspad. 
Kokstraat: het deel vanaf Steven tot de Kwezelweg. Het wegprofi el is 
zoals in Steven. De Herbergstraat wordt volledig heraangelegd. Het 
wegprofi el is zoals in Steven, behalve ter hoogte van de kapel. Het 
kruispunt met de Tinnenhoekstraat en de schoolomgeving worden 
verhoogd aangelegd. De rijweg ter hoogte van de kapel wordt heraan-
gelegd in natuursteen.

Erembodegem
 Hekelgemstraat, Fonteinbos en Kluizerij: deze werken startten dit 
jaar al en zijn klaar eind 2014. Er werd een gescheiden riolering aan-
gelegd. 
 Kleistraat: reeds lopende werken die klaar zijn in de eerste helft van 
2014. Het gaat om de heraanleg van de weg en riolering van het deel 
tussen E40 en Dom. Modest Van Asschelaan. 
 Churchillsteenweg (tussen industriezone en E40)
 Papeveld en Varent krijgen een nieuwe riolering en wegdek.
 Kromme Elleboogstraat: nieuwe riolering en wegdek.
 Denderbrug Erembodegem-Dorp: In de maand juli gaat Waterwegen 
en Zeekanaal nv de brug over de Dender verhogen en vernieuwen. Deze 
werken worden gecombineerd met een gedeeltelijke heraanleg van de 
Hogeweg (tussen Denderbrug en Gerstenstraat). 

Meldert
 Doment- en Eeckhoutstraat: eens de stad subsidies van het provincie-
bestuur ontvangen heeft kunnen er fi etspaden worden aangelegd. Ook 
de riolering wordt op verschillende plaatsen hersteld, nutsleidingen 
aangepast en vernieuwd. De rijweg blijft behouden.

Hofstade
 Blektestraat: rioleringswerken

Gijzegem
 Recreatiecentrum Dendergalm en omgeving worden vernieuwd.

Baardegem
 Wegen- en rioleringswerken door Aquafi n in Seepscherf, Melkspinde, 
Blokveldstraat en Baardegem-Dorp: met dit project worden de Seep-
scherf en Melkspinde volledig vernieuwd. 
 De Seepscherf en Melkspinde worden heraangelegd in asfalt. Naast de 
rijweg worden er ook voetpaden aangelegd. 

Wegen- en rioleringswerken door het Vlaams Gewest 
(gewestwegen) – met stadsaandeel in rioleringen en voetpaden.
 Herinrichten N9 Gentse Steenweg (vak R41-grens): in uitvoering, 
vermoedelijk tot mei 2014.
 N9 Brusselsesteenweg-Brusselbaan - vak Albrechtlaan/Hogeweg: in 
uitvoering. De werken duren vermoedelijk tot oktober 2014. 
 Voorbereidende werken tunnel Boudewijnlaan-Siesegemlaan.

Wegen- en rioleringswerken in 2014Wegen- en rioleringswerken in 2014

 ■ Onder andere in de Hoveniersstraat zijn 
wegeniswerken hoognodig. De straat 
krijgt ook een volledig nieuwe riolering. 

 ■ Recreatiecentrum Dendergalm en omgeving 
worden in 2014 volledig vernieuwd. 

Volg alle wegeniswerken via Volg alle wegeniswerken via www.aalst.bewww.aalst.be, rubriek Werken en Werven, rubriek Werken en Werven
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Driekoningenfeest 
op 10 januari 
Eens de jaarwisseling voorbij, schakelt de 
aanloop naar Aalst Carnaval een versnelling 
hoger. Dit jaar krijgen we een late Carnaval, 
op 2, 3 en 4 maart. Als eerste van een reeks 
vooractiviteiten vindt het traditionele Drie-
koningenfeest plaats. Tijdens deze carna-
valsavond stellen de kandidaat prinsen Bart 
Neirinckx en Werner Kinoo zich voor aan het 
ruime publiek. Via een praktische proef bepa-
len zij in welke volgorde ze op 1 februari zul-
len aantreden tijdens de verkiezing van Prins 
Carnaval. Het Driekoningenfeest biedt zoals 
elk jaar een programma met animatie en zang 
door de Prinsencaemere en de Prinsengarde. 
Ook de 3 winnaars van de carnavalsstoet 
2013 (Bedesterd, Beschomt en Eirg) worden 
die avond gehuldigd. Afspraak op 10 januari 
in de Sint-Annazaal (Roklijf 4) om 20 uur. De 
toegang is gratis. 

Van 9 tot 23 januari kun je in ’t Gasthuys – Ste-
delijk Museum Aalst twee gratis tentoonstel-
lingen bezoeken rond de tragedie van de de-
portatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

'Deportatie en genocide, een Europese trage-
die' is een onthutsende tentoonstelling over de 
concentratiekampen voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Ze begint in 1933 en eindigt 
met een hoopvolle blik op de toekomst met de 
oprichting van de Verenigde Naties, een reac-
tie op de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. 
Daarnaast leer je aan de hand van foto's, do-
cumenten en eigentijdse tekeningen over de 
vervolging en opsluiting van miljoenen com-
munisten, verzetsstrijders, joden, zigeuners, 
gehandicapten en homoseksuelen onder het 
naziregime. 

Deze tentoonstelling is een aanrader voor leer-
lingen van het 6e leerjaar, het middelbaar on-

derwijs en volwassenen. Groepen (max. 25 per-
sonen) kunnen een gratis gegidste rondleiding 
boeken op alle weekdagen behalve maandag. 
Inschrijven en info: jasmine.verbeke@aalst.be. 

Getuigenissen
In tentoonstelling ‘België 1914-1945. Levens-
verhalen van getuigen in het oog van de storm’ 
worden de markante feiten uit deze bewogen 
periode vermengd met getuigenissen van vluch-
telingen, staatslozen en gedeporteerden (Ar-
meniërs, joden, zigeuners,...). 

 
 
’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 • Aalst
www.aalst.be/museum 
musea@aalst.be 
jasmine.verbeke@aalst.be 

’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst is gesloten 
van 23 december 2013 t.e.m. 5 januari 2014

Zondag 12 januari worden onze centrumstraten op-
nieuw gekleurd door honderden al dan niet foute 
joggingpakjes, want met de Dirk Martenscorrida 
staat alweer het eerste sportevent van het nieuwe 
jaar op het programma. Leef je uit in de familieloop 
van 3 of 6 km, of neem deel aan de volledige Corrida 
van 12 km doorheen de Aalsterse centrumstraten. 
Inschrijven, omkleden en je prijs afhalen doe je in 
het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat. 

Programma
 Snoepjesrun (voor de allerkleinsten): 13.30 uur
 Jeugdwedstrijden: vanaf 14 uur. 
Benjamins (6 tot 8 jaar) lopen 500 meter, 
pupillen (9 en 10 jaar) 1.000 meter 
en miniemen (11 en 12 jaar) lopen 1.500 meter.
 Familieloop: om 15 uur (3 km) 
en om 15.30 uur (6 km)
 Corrida: om 16.15 uur (12 km)

De Dirk Martenscorrida is een organisatie van Ko-
ninklijke Atletiekclub Eendracht Aalst in samenwer-
king met de stad en het Sint-Jozefscollege. Meer info 
vind je op www.eendrachtaalst.be. 

Yvonne is 107
Onlangs mocht Yvonne Mortier 107 kaarsjes uit-
blazen. Yvonne, die nog steeds in goede gezond-
heid verkeert, vierde haar verjaardag met haar 
familie in rusthuis De Toekomst. Schepen van 
Burgerlijke Stand Mia De Brouwer kwam langs om 
de oudste inwoner van onze stad in de bloeme-
tjes te zetten. 

ParkeerverbodParkeerverbod
Opgelet: parkeren langs het parcours is niet 
mogelijk en tussen 12 en 18.30 uur is er ook 
geen verkeer op het parcours toegelaten. De 
deelnemers lopen langs de volgende omloop: 
Grote Markt, Molenstraat, Rozemarijnstraat, 
Sint-Martensplein, Onderwijsstraat, Burcht-

straat, Oude Vismarkt, Sint-Martensplein, 
Pontstraat, Houtmarkt, Onze Lieve Vrouw-
straat, Louis D’Haeseleerstraat, Korte en 
Lange Zoutstraat, Grote Markt, Nieuwstraat, 
Vredeplein, Nieuwstraat, Passage Pieter Van 
Aelst, Kattestraat, Grote Markt.

De gruwel van De gruwel van 
deportatiedeportatie

Dirk Martenscorrida op 12 januari
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500 leden, 27 trainers, Belgische kampioenen 
en een topreputatie. Iedere sportclub droomt er 
van, voor de Aalsterse Koninklijke Turnkring is 
het realiteit. Bevlogen voorzitter Jan Borms is 
terecht fi er op ‘zijn’ club.

De iets oudere Aalstenaars ken-
nen Jan waarschijnlijk als com-
mentator van gymnastiekwed-
strijden op de BRT/VRT. Deze 
éminence grise – en dat grijs 
mag je zelfs letterlijk nemen – 
zet zich tomeloos in voor één 
van de oudste sportclubs van 
onze stad.

Jan: “Ik ben al 55 jaar lid van de Turnkring. Ik 
heb er enkele jaren gesport, maar ben dan vrij 
snel trainer geworden en in het bestuur terecht 
gekomen. Ik heb onze club in de voorbije jaren 
zien groeien tot ze letterlijk uit haar voegen 
barstte. We trainen in De Kat op het Vredeplein 
en in de sporthal van het KTA in de Cesar Haelter-
manstraat. Maar toch is deze infrastructuur niet 
voldoende om te kunnen trainen op topniveau. 
Met onze toppers moeten wij uitwijken naar de 
topsporthallen in Gent en Meerhout in de Kempen 
om echt voluit te kunnen gaan.”

Gelukkig is er beterschap op komst.
Jan: “Inderdaad, we krijgen een plaats in de 
turnhal aan het nieuwe multi-functioneel sport-
complex Schotte. Daar zullen onze acro-gymnas-
ten niet meer tegen het plafond kleven (lacht). 
Hopelijk zullen we dan nóg meer kampioenen 
kunnen trainen. Onze competitieploegen zijn 
trouwens maar het topje van de piramide, waar-
van onze vele recreatieve gymgroepen de basis 
vormen.”

Jan is vol lof over zijn trainers. “Ze zorgen niet 
enkel voor de sportieve ondersteuning, maar zijn 
eigenlijk ook een evenementenbureau. De organi-
satie van trainingen en wedstrijden verloopt tel-
kens vlekkeloos en de sfeer met de gymnasten en 
hun ouders zit helemaal snor. Dankzij hen kunnen 
wie ieder jaar kampioenen op onze erelijst zet-
ten!”

Sarie traint de gymnasten 
tumbling instapniveau. “Ik 
geef vier keer per week trai-
ning aan de 7- tot 8-jarigen, 
twee keer in Aalst en twee 
keer in Gent. Dat vereist niet 
enkel veel van onze gymnas-
ten, maar ook van hun ouders. 
Tot mijn 18 jaar heb ik zelf in-
tensief aan tumbling gedaan. 

Daarom ben ik net zoals mijn vroegere trainster 
Natalie streng, maar rechtvaardig.”

Natalie geeft op 2 meter van Sarie training aan 
de senioren tumbling. “Sarie was één van mijn 
gymnasten en ik heb haar inderdaad gevraagd 
trainer te zijn. Dat is het leuke aan deze club, je 

Driemaandelijkse cultuur- en vrijetijdsbijlage bij Denderend Aalst – winter special

AALST

ziet je gymnasten evolueren en uitgroeien tot kam-
pioenen. De sport is trouwens heel erg veranderd de 
laatste 15 jaar. De sprongen die ik in mijn topjaar 
1996 als 18-jarige uitvoerde zijn nu bijna opwar-
mingsoefeningen voor 12-jarigen. Onze club heeft 
veel talent, maar om echt te kunnen doorbreken 
moeten alle puzzelstukjes op het juiste moment in 
elkaar vallen: je moet niet enkel fysiek en mentaal 
sterk zijn, je moet je sport kunnen combineren met 
je studies. En dan is er nog het transport naar onder 
andere Gent en Meerhout. Wij kijken echt uit naar 
het nieuwe sportcomplex, dan kunnen we onze con-
currentie met gelijke wapens verslaan!”

“De Turnkring is een 

“De Turnkring is een 

goede plaats voor 
goede plaats voor 

jongens om een lief 
jongens om een lief 

te vinden.”
te vinden.”

Koninklijke Turnkring AalstKoninklijke Turnkring Aalst

Net naast de tumblingbaan ligt het terrein van de 
acro-gymnasten, de acrobaten van de club, en van 
trainster Shanti. “We trainen 7- tot 24-jarigen om sa-
men een team te vormen. Helaas hebben we momen-
teel geen heren, dus wat testosteron is meer dan wel-
kom. Schrijf maar op, de Turnkring is een goede plaats 
voor jongens om een lief te vinden (lacht). We trainen 
onze gymnasten op A-niveau. Dat betekent natuurlijk 
hard trainen en soms raak je wel eens geblesseerd. 
Maar ons motto is ‘beter op je hoofd vallen dan op je 
arm’, want dat is de zwakke plek van een gymnast.”

De Koninklijke Turnkring Aalst 
werkt met de UiTPAS.
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Paardrijden in alle rustPaardrijden in alle rust
Een kleine 3 jaar geleden kochten 
Bert Van Valckenborgh en Maria 
Teubner een hoeve in de Baarde-
gemse Elderbergstraat. De Duitse 
Maria zette haar liefde voor paar-
den over op haar man en samen to-
verden ze voormalige boerderij om 
tot paardenhouderij ‘Het Linnen-
veldhof’. Regelmatig organiseren 
ze er paardrijkampen en voorzien ze 
in logies voor ‘man en paard’.

Een doodlopend zijstraatje van de 
Elderbergstraat leid je naar een 3ha 
groot paardenparadijsje. Je hebt er 
ruimte zat om ongestoord de kneep-
jes van het paardrijden onder de knie 
krijgen. Maria en Bert hebben zelf 5 
paarden, maar hun stallen doen ook 
dienst als paardenhotel voor de die-
ren van andere eigenaars. Wat ‘Het 
Linnenveldhof’ nog meer bijzonder 
maakt is hun speciale manier van 
aanpak. Hier geen klakken van de 
zweep of prikken van de sporen, maar 
een zo natuurlijk mogelijke benade-
ring, ‘natural horsemanship’, zoals 
dat heet, ofwel paardenfl uisteren.

Vertrouwensband tussen paard 
en berijder
“Natural horsemanship draait om een 
goede communicatie met je paard", 
vertelt Maria. "Je moet aanvoelen wat 
het dier wil en je openstellen voor de 
signalen die het via lichaamstaal 
geeft. Je krijgt dus automatische een 
andere manier van rijden, ‘centered ri-
ding’. Wie hier lessen volgt leren we 
om ontspannen op je paard te zitten 

en evenwicht te vinden met je paard. 
Er moet een vertrouwensband groeien 
en dat duurt wel even.”

Paardrijkampen
"We organiseren veel workshops en 
paardrijkampen", gaat Maria verder. 
"Voor de kampen richten we ons op 
kinderen vanaf 6 jaar. In de eerste 
plaats moet dat natuurlijk leuk zijn: 
we doen veel spelletjes en de kinde-
ren krijgen veel tijd om alles aan te 
leren. We starten de dag om 9 uur, 
dan mogen de kinderen meehelpen 
om de paarden buiten te zetten en 
dan doen we de verzorging. Afhanke-
lijk van de leeftijd van de kinderen 
leren we dan beweging en coördina-
tie aan. Oudere kinderen doen ook 
grondwerk, want het is belangrijk om 
ook vanop de grond je paard te kun-
nen controleren. In de namiddag zijn 
er steeds rijlessen. Het grote voor-
deel is dat die makkelijk kunnen 
plaatsvinden op ons domein, hier 
hoef je geen wegen over te steken. 
Naast onze paardenhouderij verhuren 
we ook appartementen die we in 
combinatie met lessen aanbieden. 
Ook dat is interessant, want soms 
krijgen we wel eens internationaal 
publiek op bezoek."

Op kamp? 
Op 2 en 3 januari staat er een paard-
rijkamp op de agenda. 

Schrijf je in via een mailtje naar 
info@linnenveldhof.be. Surf voor 
alle info naar www.linnenveldhof.be.

AALST

Curieus in concertCurieus in concert
Een leuke Uit-tip voor wie op een rustige manier wil bekomen van 
alle nieuwjaarsrecepties: op zondag 26 januari organiseert de 
cultuurvereniging Curieus de derde editie van haar nieuwjaars-
concert in de feestzaal van het stadhuis.

Pianist Walter Vleminckx en violist Thierry Marinelli brengen om 11 
uur het beste van Beethoven, Brahms en Kreisler. Achteraf biedt 
Curieus de aanwezigen een gratis receptie aan. Een ticket kost 
12 EUR,- in voorverkoop, 15 EUR,- aan de kassa. Walter De Rijck, 
voorzitter van Curieus, vraagt wel om op voorhand te reserveren 
(curieus.aalst@aalst.be of tel. Bea Van Der Eeken 0476/560100; 
rek. 979-5426439-70).

Walter: “Ons nieuwjaarsconcert vindt telkens plaats in de feest-
zaal van het stadhuis, een prachtig gerenoveerde zaal die onze acti-
viteit extra cachet geeft.”

Organiseren jullie nog andere activiteiten?
Walter: “Sinds het ontstaan van Curieus hebben we samen met de 
andere 11 trekkers een stramien van activiteiten opgebouwd. In ja-
nuari hebben we ons nieuwjaarsconcert en in het voorjaar komt er 
meestal een spreker. In 2014 willen we ook meer jongeren betrek-
ken bij onze activiteiten. We sluiten ons jaar af met ons W.aalst-
festival, begin oktober. De bezoekers kunnen op een atypische ma-
nier Wallonië beter leren kennen.”

Kan iedereen deelnemen?
Walter: “Absoluut, we maken onze activiteiten bewust laagdrempelig zodat 
iedereen kan deelnemen. Bovendien kun je ook altijd een Uitpas-punt spa-

ren. De laatste info van onze activiteiten vind je op onze facebookpagina 
www.facebook.com/curieusaalst.” 

Curieus geeft 5 tickets weg!
De eerste 5 Uitpashouders die 10 punten omruilen krijgen 
een gratis ticket. Omruilen kan bij curieus.aalst@vurieus.be.

 ■ In het Linnenveldhof worden paarden zo natuurlijk mogelijk benaderd.
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Verhalen- en fotoboek Verhalen- en fotoboek 
“Waar zal ik mijn verhaal beginnen?”“Waar zal ik mijn verhaal beginnen?”

Al 20 jaar brengt de Vierdewereld-
groep Mensen voor Mensen (MvM) 
vzw Aalstenaars samen die in ar-
moede leven om armoede te be-
strijden. Voor deze gelegenheid 
lanceerde de vereniging een ver-
halen- en fotoboek onder de titel 
‘”Waar zal ik mijn verhaal begin-

nen?”. Een laat ideetje voor onder 
de kerstboom? 

Via dit boek spreken 10 mensen in 
armoede namens 10.000 Aalste-
naars, 600.000 Vlamingen, 
1.500.000 Belgen. Journaliste Goele 
Geeraert en fotografe Nele Delvoye 

bundelen en illustreren de pakkende 
getuigenissen van Aalstenaars en 
hun zoektocht naar een beter leven. 
Doorheen de verhalen maak je ken-
nis met de werking en de resultaten 
van de Vierdewereldgroep. 

Elke dag crisis
Elza is één van de 10 Aalstenaars die 
bereid werd gevonden om haar ver-
haal te delen. Wat volgt is een frag-
ment uit het boek.“Elke week klop-
pen er nieuwe mensen bij de Vierde-
wereldgroep Mensen voor Mensen 
aan. Terwijl de vereniging eigenlijk 
niet meer zou mogen bestaan. “Het 
is crisis”, dat weet Elza. “Maar is dat 
een argument? Het is elke dag crisis 
als je armoede kent.” Daarom is Elza 
blij dat zij en Patricia de eerste 
stappen voor de Vierdewereldgroep 
hebben gezet. “We hebben het niet 
alleen voor onszelf gedaan, maar als 
een lichtpuntje in de permanente 
crisis voor alle armen van Aalst.” 

Herman Van Rompuy, voorzitter van 
de Europese raad, schreef speciaal 
voor de lancering van het boek een 
Haiku:

Kalende takken

Lijken op open armen,

Vragende handen

Verkoop- of afhaalpunten
Het boek is te koop in de Standaard 
Boekhandel voor 20,- EUR en tot het 
einde van deze maand kun je het 
boek uitzonderlijk ook gratis verkrij-
gen in ruil voor 10 UiTPASpunten in 
cultuurcentrum De Werf en in de bi-
bliotheek (Molenstraat 51) of bij de 
Vierdewereldgroep MvM, St. Anna-
laan 41/2. 

Steun de Vierdewereld-
groep = help mensen in 
armoede
Wie de Vierdewereldgroep wil steu-
nen, kan een gift storten op reke-
ningnummer  BE60 0012 0980 0770. 
Lid worden kan ook, dan betaal je 
15,- EUR of meer en dan vermeld je 
dit + je adresgegevens op de over-
schrijving. Voor giften vanaf 40,- 
EUR kun je een fi scaal attest aanvra-
gen – daarvoor stort je op rekening-
nummer BE95 6524 8038 0458 van 
het Netwerk tegen Armoede, met 
vermelding ‘projectnummer 602 – 
Vierdewereldgroep Aalst’. MvM ge-
bruikt het ingezamelde geld voor 
haar groepswerking, de speel-o-
theek en om het kansentarief van de 
UiTPAS aan te bieden aan mensen in 
armoede. 

Meer info
www.vierdewereldgroepaalst.be, 
tel. 053 78 36 60, 
info@VierdewereldgroepAalst.be

20 jaar Djangofolllies – Hans Mortelmans Groep 20 jaar Djangofolllies – Hans Mortelmans Groep 
& gasten& gasten

Heuglijk nieuws aan het Belgische jazzfront! 
Het festival Djangofolllies bestaat 20 jaar. In 
Aalst vieren we dit met de komst van de groep 
van Hans Mortelmans. Woensdag 22 januari be-
looft een warme, gezellige avond te worden. Af-
spraak in De Werf.

Djangofolllies is een hommagefestival dat de 
geboorte van de Belgische jazzlegende Django 
Reinhardt herdenkt. De man werd op 23 janu-
ari 1910 geboren in een zigeunerfamilie en geldt 
als één van de belangrijkste muziekhervormers 
van de 20e eeuw. Het akoestisch kwartet van 
Hans Mortelmans pikt mooi in op zijn stijl. Het 
creëert een heel eigen universum waarin humor, 
rebellie en melancholie elkaar de hand reiken. 
Ondertussen zijn we vier albums verder en heeft 
de groep een cultstatus bij kleinkunst-, jazz- en 
folkliefhebbers verovert. Ook de grotere podia 
en organisatoren volgden. In 2012 kreeg Hans 
Mortelmans van Brosella carte blanche voor de 
folkdag. Eindelijk kon hij zijn gedroomde super-
groep en repertorium samenstellen waarover hij 
op zijn website schrijft: ‘Ge moet ni spelen met 
de groten, zei mijn vader wel eens, maar we doen 

het nu toch.’ Het resultaat? Een heerlijke Belgi-
sche stoofpot van oude blues, jazz Manouche en 
Vlaams chanson.

Tip! 
Heb je je teaser+bon nog niet gebruikt? Dan kan 
je gratis naar deze voorstelling mits je een twee-
de ticket aan halve prijs koopt. Je vindt de 
teaser+bon op www.ccdewerf.be.

Praktisch: 
• woensdag 22 januari •

• 20 uur •
• 18,- EUR(basisprijs) •
• www.ccdewerf.be •
www.brosella.be •

www.hansmortelmans.be •
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20 Aantal UiTpunten dat je nodig hebt 
voor het UiTPASvoordeel

Activiteiten die geschikt zijn voor gezinnen 
en voor kinderen onder 12 jaar 

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor 
UiTPAShouders aan kansentarief. Info: 0486 06 09 45 

AALST
Winter in Aalst
Met de UiTPAS geniet je meer Volledige info 

op www.UiTPAS.be en 
in de seizoensfolder

Kom van 1 februari tot 16 maart naar de carna-
valstentoonstelling en ruil er 15 UiTpunten voor 
het boek: Les triomphes de Carnaval door Claude 
Gaignebet. Deze catalogus carnavalsgrafi ek, ge-
schreven door specialist Claude Gaignebet, is in het 
Frans maar er zit wel een Nederlandse kopie bij. 
De expo ‘Schatten op de Carnavalszolder’ brengt 
enkele topstukken samen uit het Stedelijk Museum, 
het Stadsarchief en van enkele carnaval-verzame-
laars. Extra UiTPASvoordeel: bij een bezoek aan het Gasthuys-Stedelijk Museum 
te Aalst geniet je van een koffi  e voor 2 UiTpunten.

Schatten op de carnavalszolder van 1 februari tot 16 maart
Toegang gratis, 15 UiTpunten voor het boek: Les triomphes de Carnaval
‘t Gasthuys-Stedelijk Museum, Oude Vismarkt 13, Aalst
053 73 23 45 – musea@aalst.be

Betaal minder voor een tentoonstelling...
Bezoek een tentoonstelling in Netwerk en geniet met je UITPAS van het reduc-
tietarief (2,- EUR i.p.v. 3,- EUR) - Kansentarief 1,50 EUR.
Van 8 december 2013 tot 9 maart lopen twee solotentoonstellingen: 
Bert Danckaert Simple Present
Sean Edwards Drawn in Cursive
Vanaf 18 januari wordt daar nog een tentoonstelling aan toegevoegd: 
Miks Mitrevics + Kristine Kursisa: Let me google that for you

Twee keer carnaval

of ga met z’n tweeën naar een fi lm
Netwerk geeft 5 x 2 tickets weg voor een fi lm 
naar keuze. De eerste 5 UITPAS’ers die 
een mail sturen naar info@netwerk-art.be 
met vermelding van de titel van de fi lm 
krijgen 2 tickets.

7 januari:  Jeune et Jolie
14 januari:  Before Midnight
21 januari:  I’m the Same I’m an Other
28 januari:  Promised Land

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, 
Houtkaai z/n, Aalst
053 70 97 73 - info@netwerk-art.be
www.netwerk-art.be

Kunst in de Wijk
Kunst in de Wijk, een initiatief van de stad, is een ge-
meenschapsvormend kunstintegratieproject. Het brengt 
kunst in de straat tot bij bewoners, passanten, toevallige 
bezoekers, … Kunst in de Wijk wil dode plekken in de 
stad tot leven brengen met een kunstwerk in samen-
spraak met de buurt. Op 26 januari worden drie nieuwe 
Kunst in de Wijk- initiatieven offi  cieel ingehuldigd.  
De vijf Kunst in de Wijk-initiatieven werden gebundeld in 
een mooie catalogus. 

In ruil voor 15 punten kan je een exemplaar afhalen 
in ‘t Gasthuys-Stedelijk Museum te Aalst.
Opgelet: er zijn slechts 10 exemplaren 
beschikbaar voor UiTPAS!

De stad heeft het licht op groen gezet voor het verderzetten van het UiTPASproject. 
Tot einde 2013 werd het project getrokken door CultuurNet Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse 
overheid. Vanaf 2014 wordt UiTPAS overgenomen door de stedelijke diensten. Er zijn vandaag meer dan 
7.000 UiTPASgebruikers in onze stad. Bij de overgang verandert er voor de gebruikers van de UiTPAS niets. 
Ook organisatoren van evenementen kunnen nog steeds hun activiteiten invoeren in de UiTdatabank. 

Aalst zet 
UiTPASproject 

verder

Aperitiefconcert Curieus Aalst
5 tickets voor 10 UiTpunten
Op zondag 26 januari om 11 uur organiseert Curieus Aalst voor het 

derde jaar op rij een schitterend aperitiefconcert. Na het succes van de 

vorige editie zijn Th ierry Marinelli (viool) en Walter Vleminckx (piano) 

weer te gast in onze stad. Ze brengen sonates van Beethoven en Brahms 

en werk van Kreisler. René Van der Speeten zal het concert inleiden. Met 

zijn muzikale kennis en zijn bijna 40-jarige loopbaan als radio- en tele-

visiepresentator is hij jouw ideale gastheer. Na de voorstelling word je 

uitgenodigd om samen het glas te heff en op een nieuw en curieus 2014. 

Aperitiefconcert Curieus aalst
zondag 26 januari, 11 uur
Feestzaal stadhuis Aalst, 

vvk: 12,-EUR - Kassa: 15,-EUR, kansentarief: 1,50 EUR
Tickets en info: curieus.aalst@curieus.be 
0476 56 01 00 (Bea Van der Eeken) 

Gratis naar een voorstelling in De Werf 
+ 2e ticket aan halve prijs: 10 UiTpunten

za 8 maart
Cie Un Loup pour l’Homme - Appris par corps (circus)

De Werf
Molenstraat 51
9300 Aalst
www.ccdewerf.be

Aanbod geldig voor volgende voorstellingen:
wo 15 januari
Jan Decorte - Shylock (theater)

wo 22 januari
Djangofolllies - Hans Mortelmans Groep & gasten (concert)

vr 24 januari
Braakland/Zhebilding & De Queeste - Angst (theater)

do 13 februari
Giulio D’Anna - Parkin’son (dans)

Netwerk is gul voor UiTPAS

Bert Danckaert Sean Edwards Miks Mitrevics + Kristine Kursisa

Alle kleuters van 3 tot 6 
jaar zijn van harte welkom voor een 
kleuterhappening vol plezier! In 
Sporthal Denderhoutem op woens-
dag 5 maart van 14 tot 17 uur. He-
lemaal gratis voor slechts 5 UiTpun-
ten (sportdienst@haaltert.be - 054 
32 13 15). De Gezinsbond 
Lede i.s.m. Jeugdhuis De Leeuwerik 
organiseert gewoontegetrouw zijn 
tweewekelijkse 
f i lmwoensda-
gen voor de 
jongsten onder 
ons. Toegang is 
gratis. Bij fi lm                         
‘De Smurfen 2’ 
op 15 januari 
krijg je een Smurfgadget in ruil voor 
5 UiTpunten. Let wel: op=op! (info 
op 053 80 48 36). Een 
gratis kleurboek voor 5 UiTpunten 
op de tweedehandsbeurs van Ge-
zinsbond Lede op zondag 2 februari 
(www.gezinsbondlede.be). 
Gratis poëzieboek voor 10 UiTpun-
ten bij Toast literair. Enkel geldig op 
19 januari in Huize Moens te Lede, 
zolang de voorraad strekt (info@da-
vidsfondslede.be). Laat je 
verleiden om bier te proeven en krijg 
het boek ‘Trappist’ gratis voor 10 
UiTpunten. Vrijdag 14 maart om 20 
uur in De Bron te Lede (info@davids-
fondslede.be). 

Ruil 15 UiTpunten voor een kortingscheque van 5,-EUR, en woon een voorstelling 
bij van een theatervereniging aangesloten bij Applaus. Het omruilvoordeel is geldig 
voor de voorstellingen in januari, februari en maart. Zie overzicht hiernaast. 
UiTpunten omruilen bij reservatie. Vermeld steeds je naam en UiTPASnummer.

Applaus Aalst / www.applausaalst.be / applausaalst@telenet.be
UiTPAS met kansentarief: 1,50 EUR

Spaar 5,- EUR 
bij je theater-
bezoek

• Central Park West - Toneelatelier - Speeldata: 18, 24, 25, 31 januari en 1, 2, 3 februari
• The Broken Circle Breakdown - Theater Barbara - Speeldata: 31 januari en 
    1, 2, 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22 februari
• Qui a peur de Regina Louf - Pact - Première 14 februari
• De Muizenval - Toneel Vast Als Eik - Speeldata: 15, 21, 22, 28 en 29 maart
• Der Graf von Luxemburg - Catharinisten - Speeldata: 28, 29, 30 en 31 maart
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De Werf geeft 75% korting met Teaser+bon
75% korting? Daar kan niemand aan weerstaan. Met de Teaser+bon kun 
je met 2 personen eenmalig aan 75% korting naar een voorstelling in 
cultuurcentrum De Werf.

Hoe ga je tewerk?
 Ga naar www.ccdewerf.be 
en bestel je gratis teaser+bon
 Gebruik de unieke code op de teaser+bon om via de website 1 gratis 
ticket + 1 ticket aan halve prijs aan te kopen voor 1 voorstelling uit 
het teaser+bon aanbod 2013-2014
 Je geniet dus 75% korting op 2 tickets
 Iedereen heeft tijdens het seizoen 2013-2014 recht op 1 teaser+bon

Tien punten gespaard met je UiTPAS?
 Haast je naar de balie van 
cultuurcentrum De Werf
 Ruil je UitPAS-punten in voor 
1 gratis ticket + 1 ticket aan 
halve prijs voor 1 voorstelling 
uit het teaser+bon aanbod 
2013-2014

“Het moment waarop de acteur zich 
voorbereidt om in zijn rol te krui-
pen, dat fascineerde me. Die magie 
van dàt moment, dat probeerde ik 
zo goed mogelijk vast te leggen”, 
zo omschrijft Veerle Eyckermans de 
inhoud van haar fotoboek ‘Kwar-
tier voor aanvang’. Het fotoboek 
bundelt ongeveer 250 portretten 
van collega-acteurs die zich opma-
ken voor hun moment suprême. In 
cultuurcentrum De Werf kun je nog 
tot 30 januari een selectie van deze 
foto’s bewonderen.

‘Kwartier voor aanvang’ biedt een origi-
nele inkijk op de spannende laatste mo-
menten die een optreden voorafgaan. 
Jo De Meyere, strak voor zich uitkijkend 
in bisschopskostuum, een ontspannen 
ogende Chris Lomme in een vreemde 
stretchhouding, Janine Bisschops met 
de ogen gesloten, Jan Decleir die nog 
gauw buiten een sigaretje rookt, Els 
Dottermans die nog even telefoneert… 
het is maar een greep uit de fantasti-
sche collectie foto’s die Veerle Eycker-
mans gedurende 8 jaar bij elkaar fl itste. 

Zelf kent ze die sfeer natuurlijk als geen ander, Veerle 
Eyckermans staat zelf al jaren op de planken en ook in 
tv series duikt ze nog regelmatig op. Kinderen van de 
jaren ’80 herinneren zich haar tv debuut vast nog als 
reporter Jessie uit Postbus X en recent was ze nog te 
zien als koningin Paola in de serie ‘Albert II’. 

Veerle: “Fotografi e heeft me altijd al geboeid. Ik had vroeger regelmatig 
wel een fototoestelletje bij. Ongeveer een kwartier voor aanvang begin-
nen de meeste acteurs te focussen op hun rol, ze kruipen in een soort 
isolement. Observeren of ik die verandering zou kunnen zien, wanneer een 
acteur/persoon overgaat in zijn personage, dat fascineerde me. Langzaam 
groeide bij mij het idee om dit bijzondere moment vast te leggen. Het 
opzet was om de foto’s vervolgens op te hangen in bezoekersgangen van 

Vlaamse theaterzalen. Zo zou de bezoeker, die met enige verwachting (ook 
in voorbereiding dus) een theaterzaal binnenstapt, gelijk ook geconfron-
teerd worden met wat er zich aan de andere kant afspeelt, de concentratie/
metamorfose bij de acteurs. De tentoonstelling is het kruispunt van deze 
twee werelden. Hier in Aalst is dat mooi gelukt vind ik.”

Werkte iedereen daar graag aan mee? Waarschijnlijk wil niet iedereen in 
volle voorbereiding zomaar poseren? 
Veerle: “Ik had aanvankelijk ook erg mijn twijfels. Zeker toen ik mijn col-
lega-acteurs moest opbellen met mijn vraag voelde dat wat ongemakkelijk. 
Gelukkig kende ik velen onder hen al persoonlijk en in feite hebben zij mij 
er doorgetrokken om ermee door te gaan. Slechts één acteur heeft mijn 
aanbod ooit afgewimpeld, maar voor de rest heb ik nooit een neen ge-

kregen! Het feit dat ik geen echte professionele foto-
grafe ben zorgde er wellicht ook voor dat de acteurs er 
relaxter mee omgingen. Dikwijls ging het er zelfs heel 
joviaal aan toe. Ik probeerde steeds zo weinig mogelijk 
‘aanwezig’ te zijn in de ruimte bij de artiest en pro-
beerde mezelf een beetje onzichtbaar te maken. Uit-
eindelijk nam ik maar liefst 14.000 foto’s op 8 jaar tijd 

van 200 acteurs. Daaruit moest ik een selectie maken van ongeveer 250 
prenten voor mijn boek.” 

Het fotoboek ‘Kwartier voor aanvang’ is te koop in de betere boekenhan-
del. De tentoonstelling in De Werf bezoek je gratis, nog tot 30 januari 
2014. Opgelet: De Werf is gesloten van zondag 22 december 2013 tot en 
met zondag 5 januari 2014 en ook tijdens het weekend van 10 tot 12 janu-
ari 2014

Je teaser+bon kan je tijdens het seizoen 

2013-2014 inzetten voor avontuurlijke, 

spannende, vernieuwende producties zoals

do 19  en  Vernieuwd Gents Volkstoneel - Sinatra (theater) 

vr 20  dec

wo 15 jan Jan De Corte - Shylock (theater)

wo 22 jan Djangofolllies - Hans Mortelmans Groep & gasten (concert)

vr 24 jan Braakland / Zhebilding & De Queeste - Angst (theater)

do 13 feb Giulio D’Anna - Parkin’son (dans)

za 8 maa Cie Un Loup pour l’Homme - Appris par corps (circus)

do 10 apr Neander Theater - BLAM! (circus / visueel theater)

vr 18 apr Maria Juncal - Anne Frank (dans / flamenco)

De Werf \ Molenstraat 51 \ 9300 Aalst \ 053 73 28 11 \ www.ccdewerf.be \ 

(*) aanbod onder voorwaarden

Kwartier 

          
 voor aanvangVeerle

Eyckermans

Acteurs in hun loge

9 789401 405126

www.lannoo.com

‘Ik mocht daar zijn,  
waar nooit iemand anders  
dan de acteur zelf mag komen: 
in zijn of haar loge, 
een kwartier voor aanvang.’

Actrice Veerle Eyckermans 
fotografeerde zeven jaar lang 
acteurs en actrices  
net voor ze de scène opgingen.

Fototentoonstelling 
‘Kwartier voor aanvang’ in De Werf

AALST

 ■ Het  fotoboek 'kwartier voor aanvang' is te koop in de boekhandel.

 ■ Veerle Eyckermans nam op 8 jaar 
tijd  14.00 foto's van 200 acteurs.

“Ik probeerde mezelf 
een beetje onzichtbaar 

te maken.”
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Elke Aalstenaar luistert vol trots als de klokken van het belfort slaan. En 
dat is de verdienste van Kristiaan Van Ingelgem, de offi ciële stadsbeiaar-
dier. Kristiaan ontving onlangs in Mechelen de prestigieuze Gaston Fere-
mansprijs.

De prijs is een bekroning van Kristiaans bijdrage aan de muzikale wereld, 
en die kan tellen! Kristiaan speelde als beiaardier, organist en componist 
talloze concerten in binnen- en buitenland. Zo zette hij Vlaanderen en 
Aalst op de internationale (muziek)kaart.

Een beiaard is een niet alledaags instrument…
Kristiaan: “Ik erfde van mijn vader het muzikale gen. Ik speelde al heel 
vroeg piano en tijdens mijn middelbare schooltijd bij de paters in Essen 
bespeelde ik het orgel tijdens alle kerkdiensten. Nadien trok ik naar het 
Lemmensinstituut in Mechelen waar toen de enige beiaardschool ter we-
reld was. Ik oefende ook vaak orgel in de abdij van Affl igem en zo kwam 
ik in contact met Michaël Ghijs, de toenmalige dirigent van het Aalsterse 
knapenkoor Cantate Domino.”

Je bent een Aalsters uithangbord, maar eigenlijk ben je een inwijkeling.
Kristiaan: “Ik ben geboren in Sint-Gillis-Dendermonde en na mijn mid-
delbare studies week ik uit naar Mechelen voor mijn muzikale opleiding. Ik 
heb nog steeds een sterke band met Mechelen. Nadien studeerde ik nog in 
Leuven en Maastricht. In 1972 wed ik organist in de Sint-Martinuskerk in 
Aalst en bespeelde ik ook de beiaard op vraag van de stad. In 1973 ben ik 
getrouwd en is mijn vrouw mij naar Aalst gevolgd. Na de oppensioenstel-
ling van de vorige beiaardier in 1999 werd ik de offi ciële stadsbeiaardier.”

Welke liedjes speel je op de beiaard?
Kristiaan: “Sowieso speelt er ieder kwartier een deuntje van 20 tot 30 
seconden, maar die speel ik allemaal digitaal in. Tijdens de zomermaan-
den hou ik iedere zondag om 17 uur een beiaardconcert. Dan nodig ik ook 
een collega-beiaardiers uit. We spelen waar we zin in hebben en soms ook 
verzoeknummers. Met speciale gelegenheden zoals Kerstmis en Valentijn 
bestijg ik ook de trappen van het belfort.”

Je hebt dus ook een goede fysieke conditie?
Kristiaan: “Dat is nodig als beiaardier. Het Aalsterse belfort telt 127 
moeilijke, uitgeholde trappen. Als ik in de Sint-Rombautstoren in Meche-
len speel, moet ik 450 trappen bedwingen.”

Moet je een beiaard ook ‘stemmen’?
Kristiaan: “Ik doe zelf het klein onderhoud van de Aalsterse beiaard, die 
trouwens meer dan 500 jaar oud is. Tweemaal per jaar neemt een gespeci-
aliseerde fi rma de beiaard onder handen. Iedere beiaard is ook anders, ik 
heb in alle uithoeken van ons land gespeeld, van Limburg tot de Westhoek 
en ver daarbuiten en je vindt nergens een identieke beiaard. De klokken in 
het Aalsterse belfort wegen samen bijvoorbeeld 4,5 ton, in Mechelen zelfs 
40 ton. Dat heeft een enorme invloed op de manier waarop je speelt.” 

Je speelt niet enkel muziek, je creëert ook.
Kristiaan: “Na mijn studies was ik leraar harmonie en compositie. Ik com-
poneer voornamelijk orgel-, koor- en beiaardwerken. Onlangs bracht het 
koor Aquarius de cd ‘in blijde verbijstering’ uit met composities van mijn 
zoon Maarten en mezelf. Die cd is trouwens te koop bij Monastic (Priester 
Daensplein 4) en bij mij thuis (Arbeidsstraat 21-23, Aalst). Mijn andere 
kinderen zijn ook gebeten door de muzikale microbe: mijn dochter Tineke 
is lyrische sopraan en muziek speelt ook een belangrijke rol in het leven 
van mijn andere zoon Pieter.”

2014 wordt een feestjaar.
Kristiaan: “Absoluut, ik vier volgend jaar mijn 70e verjaardag met ver-
schillende concerten overal in Vlaanderen. Iedereen welkom (lacht).”

Met de sluiting van bibliotheekpunt De Arend 
moest de stad op zoek naar een oplossing voor 
de twee basisscholen die veelvuldig van dit uit-
leenpunt gebruik maakten. Die oplossing komt 
er nu in de vorm van een proefproject: vanaf 
januari levert de bib zelf boekenpakketten aan 
de scholen. Als dit project succes kent kan deze 
dienstverlening eventueel ook aangeboden 
worden aan andere scholen. 

Op 26 november sloot het bibliotheekpunt De 
Arend in de Binnenstraat de deuren. De staat 
van het gebouw liet niet meer toe om een kwa-
liteitsvolle dienstverlening te bieden. De laatste 
druppel was het uitvallen van de verwarming met 
de winter voor de deur. Al jaren werd dit bibli-
otheekpunt vooral bezocht door leerlingen van 
de buurtscholen ‘De Nieuwe Arend’ (GO!) en ste-
delijke basisschool ‘De Duizendpootjes’. Deze 
schooluitleningen zorgden voor driekwart van de 
8.000 uitleningen op jaarbasis in De Arend. De 
stad wil de noodzakelijke sluiting dan ook aan-

grijpen om een proefproject op te starten, waar-
bij de scholen niet langer naar de bibliotheek 
moeten trekken, maar de bibliotheek naar de 
scholen komt. 

Uitbreiding
Het is de bedoeling om de scholen wisselende 
boekenpakketten op maat aan te bieden, even-
tueel per klas. In andere centrumsteden zoals 
Sint-Niklaas en Hasselt gebeurt dit al. Het is een 
betaalbare en effi ciënte manier om de leerlingen 
toch met boeken in contact te brengen en het 
lezen te bevorderen. Dit proefproject zou starten 
begin januari. Als het een succes wordt, kan het 
project ook naar andere delen van het grondge-
bied worden uitgebreid. 

Andere fi lialen
De leners die niet aan deze scholen verbonden 
zijn, kunnen voortaan in de nabijgelegen hoofd-
bibliotheek of in één van de andere fi lialen of bi-
bliotheekpunten terecht. Voor zover dit nog niet 

gebeurd is, kunnen zij hun bibliotheekmaterialen 
uit De Arend trouwens in elk van deze locaties 
terugbrengen. 

Meer vragen of info? Mail naar 
bibliotheek@aalst.be of tel. 053 73 28 59.

Beiaardier Kristiaan Van Ingelgem gevierdBeiaardier Kristiaan Van Ingelgem gevierd

Proefproject boekenpakketten voor scholen Binnenstraat
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Beestige Aalst Twinkelt
Op vrijdag 6 december werd de eindejaarsperiode in Aalst feestelijk inge-
zet met het intussen traditionele ‘Aalst Twinkelt’. Met een prachtig verlicht 
stadhuis en dito kerstboom als decor zorgden de artiesten van allerlei slag 
op de Grote Markt voor een vurig spektakel. Ook het olijke zangtrio ‘De 
Romeo’s’ zorgde voor een vrolijke noot. En neen, het lag niet aan de glüh-
wein, maar onderweg naar het Vredeplein kon je wel degelijk het pad krui-
sen van enkele muzikale pinguïns, om je daarna te vergapen aan een ka-
meel, een lama en andere dieren van divers pluimage die fi gureerden in de 
levende kerststal. 

Tijdens  Aalst Twinkelt openden ook het kerstdorp en de ijspiste. 
Nog tot 5 januari! 

Niet vergeten:  op zondag 22 en 29 december 2013 
zijn de winkels ook open van 13 tot 18 uur!
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Spreekdagen van burgemeester, 
schepenen en OCMW-voorzitter 

Christoph D’Haese • burgemeester
Politie • Brandweer • Algemene Coördinatie en 
Administratie • Financiën • 
Geïntegreerd Drugsbeleid • Stadspromotie
Communicatie • 
Juridische Zaken en Informatica

  stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 73 20 01 • 
spreekuur: woensdag van 17 tot 18.30 uur na 
telefonische afspraak.

Ilse Uyttersprot • 1e schepen
Sport • Cultuur • Evenementen
Vrije Tijd en Facility

  stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 73 20 40• 
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur
na afspraak.

Karim Van Overmeire • 2e schepen
Onderwijs • Bibliotheek • Europese en Internatio-
nale Samenwerking • Erfgoed • Vreemdelingenzaken 
Inburgering en Vlaams Karakter

  Onderwijsstraat 1 • Aalst • tel. 053 73 20 12
spreekuur: maandag van 17 tot 18 uur
na telefonische afspraak.

Ann Van de Steen • 3e schepen
Openbare Werken en Stadsvernieuwing
Energie, Patrimonium en Regie der Gebouwen

  Zwarte Zustersstraat 8 • Aalst • tel. 053 73 20 21 
spreekuur: woensdag van 17 tot 18.30 uur
(vrije raadpleging). Ook elke eerste zaterdag van 
de maand na afspraak.

Mia De Brouwer • 4e schepen
Burgerlijke Stand en Bevolking
Senioren en Toerisme 

  stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 73 20 35 • 
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na af-
spraak.

Iwein De Koninck • 5e schepen
Leefmilieu • Jeugd • Gezin en Kinderopvang
Kerkfabrieken

  Zwarte Zustersstraat 17 • Aalst
tel. 053 73 20 47 • 
spreekuur: woensdag van 17 tot 18 uur 
na afspraak.

Dylan Casaer • 6e schepen
Personeel • Mobiliteit en Welzijn

  Keizersplein 21 • Aalst
tel 053 73 20 14
spreekuur: maandag van 17 tot 19 uur
na afspraak.

Caroline Verdoodt • 7e schepen
Ruimtelijke Ordening • Gebiedsgerichte Werking 

  stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 73 20 30 • 
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur
na afspraak.

Paul Stockman • 8e schepen
Lokale Economie en Foren
Landbouw en Sociale Economie

  Kasteel Terlinden, Square Jacques Geerinckx 2
Aalst • tel. 053 73 20 26 • 
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur
na afspraak.

Sarah Smeyers • 9e schepen / OCMW-voorzitter
Sociale Zaken en Wonen

  Woonwinkel, Molenstraat 30, Aalst • 
tel. 053 76 50 02 
spreekuur: vrijdag tussen 14 en 17 uur
na afspraak.

Geboorten binnen de stad, opgenomen van 18 tot 22 november 2013 
Arijs Jozefi en, Aalst (V); Bal Eleonora, Erpe-Mere (V); Biesemans Jonas, Affl igem (M); Calik 
Elizan, Aalst (V); De Bruyne Fenna, Aalst (V); De Bruyn Seppe, Ninove (M); Dekens Winne, 
Galmaarden (V); De Nys Lars, Erpe-Mere (M); De Rouck Kjenn, Berlare (M); De Rudder Lotte, 
Haaltert (V); De Schrijver Nina, Aalst (V); De Schryver Mathis, Wichelen (M); Dewulf Frigg, 
Ternat (V); D'Haese Ruben, Erpe-Mere (M); D'Hoker Niels, Liedekerke (M); Du Bois Renée, Aalst 
(V); Dutoit Abbygail, Aalst (V); Fofana Ilias, Aalst (M); Gervoyse Jasper, Haaltert (M); Ghijsels 
Yenthel, Aalst (V); Lambert Zita, Galmaarden (V); Moens Tristan, Oosterzele (M); Peers Mau-
rits, Aalst (M); Ryelandt Arthur, Aalst (M); Staelens Matteo, Ninove (M); Twagiramungu Bran, 
Ninove (M); Van Dalem Dré, Aalst (M); Van de Brempt Wout, Aalst (M); Vanden Branden Thimo, 
Herne (M); Vanderheyden Mathis, Aalst (M); Van der Slagmolen Maxim, Affl igem (M); Van Eeck-
houdt Leni, Affl igem (V); Van Huychem Sam, Ternat (M); Van Moesieke Emma, Aalst (V); Van 
Riet Kobe, Merchtem (M); Vercammen Axèle, Denderleeuw (V); Vinck Liam, Aalst (M); Wijnant 
Meyo, Ninove (M) en Yurtay Huzeyfe, Aalst (M). 

Overlijdens binnen de stad, opgenomen van 18 tot 22 november 2013 
Antoons Edmond, 79 jaar, Ninove; Baeten Agnès, 97 jaar, Herdersem-Aalst; Bauwens Emiel, 77 
jaar, Denderleeuw; Brondeel Richard, 61 jaar, Lede; Corthals Rosa, 83 jaar, Aalst; Cosyns Mar-
cel, 85 jaar, Ninove; De Boeck Maurits, 85 jaar, Aalst; De Bolster Ann, 48 jaar, Erembodegem-
Aalst; De Coensel Clara, 93 jaar, Lede; De Kegel Pauline, 76 jaar, Laarne; De Moor Maria, 67 jaar, 
Aalst; Deneyer Melchi, 69 jaar, Aalst; De Plecker Remy, 58 jaar, Aalst; De Varé Franciscus, 88 
jaar, Berlare; Lemaire Andre, 70 jaar, Denderleeuw; Matton Georgette, 82 jaar, Kluisbergen; Ou-
arrami Tamannant, 71 jaar, Aalst; Pissoort Sonja, 66 jaar, Aalst; Redant Norbert, 58 jaar, Aalst; 
Redzep Murat, 61 jaar, Aalst; Rogghé Leopold, 86 jaar, Aalst; Rottiers Sidonie, 88 jaar, Erpe-
Mere; Schmitz Julien, 69 jaar, Aalst; Seminck Enoch, 79 jaar, Aalst; Speeckaert Diane, 55 jaar, 
Merchtem; Van Accoleyen Albert, 75 jaar, Lede; Van den Bruele Hector, 91 jaar, Nieuwerkerken-
Aalst; Vandendriessche Gustaaf, 81 jaar, Haaltert; Van den Steen Theofi el, 82 jaar, Baardegem-
Aalst; Van de Perre Aldagonda, 74 jaar, Denderleeuw; Van der Cammen Celestina, 85 jaar, Ter-
nat; Van De Voorde Christina, 51 jaar, Lede; Van Eenoo Leo, 92 jaar, Lede; Van Geyte Marcel, 82 
jaar, Galmaarden; Vanhoorne Maria, 90 jaar, Lennik; Van Malderen Rosana, 76 jaar, Hofstade-
Aalst; Van Santvoort Jacqueline, 62 jaar, Haaltert; Velghe Marc, 63 jaar, Sint-Martens-Latem; 
Vereecken Martha, 91 jaar, Gijzegem-Aalst en Vincke Ghislain, 68 jaar, Aalst. 

Geboorten binnen de stad, opgenomen van 25 tot 29 november 2013 
Babayev Muhammed, Lebbeke (M); Best Tayra, Denderleeuw (V); Chevalier Femke, Haaltert (V); 
Coppens Aaren, Aalst (M); Coppens Felix, Sint-Lievens-Houtem (M); Cunningham Thibe, Den-
derleeuw (M); De Gent Thijs, Geraardsbergen (M); De Moor Louise, Herzele (V); De Saedeleer 
Matis, Sint-Lievens-Houtem (M); De Vits Jenthe, Haaltert (V); Dusza Nathan, Aalst (M); Franck 
Aydan, Aalst (M); Huybens Amy, Roosdaal (V); Iliano Yorben, Erpe-Mere (M); Kesicki Nathan, 
Aalst (M); Kindekens Lowie, Geraardsbergen (M); Mendes de Almeida Kristiano, Aalst (M); Mor-
tier Mathis, Erpe-Mere (M); Mouradov Zeyd, Aalst (M); Neuckermans Lander, Ninove (M); Poe-
laert Ian, Erpe-Mere (M); Schouppe Femke, Ninove (V); Soto Sofi a, Denderleeuw (V); Stevens 
Léandro-Mathis, Opwijk (M); Ticket Nick, Ternat (M); Van Damme Matheo, Haaltert (M); Van 
den Steen Matthieu, Aalst (M); Van Mossevelde Mona, Wetteren (V); Van Mulder Kari, Aalst (V); 
Vergeylen Xander, Berlare (M) en Verstappen James, Lebbeke (M). 

Overlijdens binnen de stad, opgenomen van 25 tot 29 november 2013 
Brabants Petrus, 87 jaar, Dendermonde; Bulté Jean, 83 jaar, Gooik; Clement Emiel, 
79 jaar, Geraardsbergen; Cobbaert Hubert, 89 jaar, Ninove; De Bot Albert, 67 jaar, 
Dilbeek; De Deyn Cathérine, 43 jaar, Aalst; De Groot Octaaf, 92 jaar, Erpe-Mere; De 
Klerck Frans, 76 jaar, Denderleeuw; De Ryck Hector, 69 jaar, Haaltert; Desenfants Yo-
lande, 81 jaar, Ninove; De Veirman Ludovicus, 86 jaar, Lede; De Winne Willy, 65 jaar, 
Ninove; Geeroms Eddy, 65 jaar, Liedekerke; Goossens August, 88 jaar, Aalst; Gyselinck 
Ernest, 80 jaar, Aalst; Kieckens Alice, 92 jaar, Aalst; Michiels Maria, 88 jaar, Aalst; 
Neukermans Gustaaf, 77 jaar, Aalst; Schabregs Suzanna, 67 jaar, Opwijk; Schockaert 
Alphonsus, 87 jaar, Lede; Torrekens Willy, 83 jaar, Haaltert; Vanbelle Roger, 84 jaar, 
Herne; Van Bellinghen Elisa, 79 jaar, Asse; Van den Brande Celestina, 90 jaar, Dender-
leeuw; Van den Broeck Maria, 81 jaar, Herdersem-Aalst; Van den Steen Elza, 82 jaar, 
Moorsel-Aalst; Vander Bauwhede Roger, 87 jaar, Kortrijk; Vander Biest Maria, 87 jaar, 
Enghien; Van der Burght Alfons, 79 jaar, Erembodegem-Aalst; Vandevelde Lutgarde, 
70 jaar, Denderleeuw; Van Eeckhaut Gino, 50 jaar, Aalst en Van Vaerenbergh Elisa-
beth, 93 jaar, Aalst.

Geboorten binnen de stad, opgenomen van 2 tot 6 december 2013  
Banaji Juwayriya, Aalst (V); Bruyneel Remi, Aalst (M); De Gendt Marie, Aalst (V); Degryse Jef, 
Haaltert (M); De Pauw Aurélie, Wichelen (V); De Troeyer Zjul, Aalst (M); De Vidts Vic, Erpe-
Mere (M); Elknani Kenza, Dilbeek (V); Engels Fien, Lede (V); Florizoone Lisa, Liedekerke (V); 
Gapouev Amina, Wetteren (V); Godwin Lizzie, Roosdaal (V); Janssens Linde, Dendermonde (V); 
Nsimba Julgraça, Ninove (V); Sterck Cedric, Aalst (M); Vaeyens Alecia, Liedekerke (V); Van 
Cauwenberghe Bes, Erpe-Mere (V); Vancluysen Nyana, Denderleeuw (V); Vande Cappelle Kobe, 
Liedekerke (M); Van den Borre Nick, Denderleeuw (M); Van den Bossche Arthur, Aalst (M); Van 
der Auwermeulen Elisabeth, Aalst (V); Vanhecke Jana, Ninove (V); Van Nieuwenhove Lieke, 
Denderleeuw (V); Van Weyenberg Casper, Haaltert (M); Verloove Mila, Roosdaal (V); Verplancke 
Liam, De Panne (M); Vijverman Fons, Haaltert (M); Wouters Alexander, Aalst (M) en Zhou Lena, 
Aalst (V). 

Overlijdens binnen de stad, opgenomen van 2 tot 6 december 2013 
Baeyens Adhemar, 78 jaar, Gijzegem-Aalst; Bliki Franciscus, 78 jaar, Lede; Catelin Thérèse, 79 
jaar, Ninove; Cornelis Hilda, 76 jaar, Aalst; Criquilion Jean, 73 jaar, Gooik; De Gendt Ivonna, 
86 jaar, Lede; De Kock Josée, 79 jaar, Ternat; De Pelsmaeker Dirk, 56 jaar, Haaltert; De Petter 
Jeannette, 94 jaar, Denderleeuw; De Smet Maria, 86 jaar, Aalst; De Troyer Julia, 89 jaar, Den-
derleeuw; D'Herde Paul, 80 jaar, Ninove; Horemans Raoul, 50 jaar, Heist-Op-Den-Berg; Lievens 
Simonne, 74 jaar, Roosdaal; Mollaert Maria-Theresia, 78 jaar, Denderleeuw; Pien Alain, 49 jaar, 
Dilbeek; Reynaert Renaat, 82 jaar, Oudenaarde; Schollaert Georges, 74 jaar, Lede; Thielens Ma-
ria, 80 jaar, Aalst; Uyttersprot Joanna, 91 jaar, Aalst; Van De Keer Julia, 72 jaar, Aalst; Van den 
Berghe Maria, 77 jaar, Haaltert; Vandevelde Veronik, 40 jaar, Nieuwerkerken-Aalst; Wellekens 
Emmeri, 83 jaar, Denderleeuw; Wesemael Anna, 76 jaar, Aalst en Wijnant Johan, 50 jaar, Den-
derleeuw.

offi ciële    
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Medische wachtdiensten
1) Huisartsenwachtpost
•  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.

2) Dierenartsen 
Centraal oproepnummer: tel. 053 78 13 04 (van zaterdag 12 tot zondag 24 uur - 
feestdagen: vanaf 22 uur de avond voor de feestdag tot 24 uur).

3) Apothekers (Aalst)
Algemene informatie betreffende de wachtdiensten in Vlaanderen: 
tel. 0900 10500 of www.avlva.be (voer het gewenste postnummer in 
voor een overzichtslijst van apothekers met wachtdienst).
Telkens van 9 uur tot 9 uur (tenzij anders vermeld):

• van zaterdag 21 tot dinsdag 24 december:
VAN NUFFEL, Werf 4, Aalst, tel. 053 21 16 22;

• van dinsdag 24 tot woensdag 25 december:
CATTENBEKE, Geraardsbergsestraat 70, Aalst, tel. 053 21 32 34;

• van woensdag 25 tot donderdag 26 december:
VAN OOST, Parklaan 111, Aalst, tel. 053 77 69 41;

• van donderdag 26 tot zaterdag 28 december: 
CATTENBEKE, Geraardsbergsestraat 70, Aalst, tel. 053 21 32 34;

• van zaterdag 28 tot dinsdag 31 december:
VAN DINGENEN, Moorselbaan 146, Aalst, tel. 053 21 17 73;

• van dinsdag 31 december 2013 tot woensdag 1 januari 2014:
HERDEWIJN, Pontstraat 78, Aalst, tel. 053 21 15 34;

2014
 van woendag 1 tot donderdag 2 januari:
DE VALKENEER, Kattestraat 21, Aalst, tel. 053 21 54 25;
 van donderdag 2 tot zaterdag 4 januari:
HERDEWIJN, Pontstraat 78, Aalst, tel. 053 21 15 34;
 van zaterdag 4 tot dinsdag 7 januari:
APERS, Molendries 1, Aalst, tel. 053 21 10 57;
 van dinsdag 7 tot zaterdag 11 januari:
VAN VALCKENBORG, Naarstigheidsstraat 71, Aalst, tel. 053 39 82 71;
 van zaterdag 11 tot dinsdag 14 januari:
AUDENAERT, Lange Zoutstraat 11, Aalst, tel. 053 70 09 44;
 van dinsdag 14 tot zaterdag 18 januari:
DE LEENEER, Gentsesteenweg 49, Aalst, tel. 053 21 43 84;

De stad is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen na publicatie.

4) Tandartsen regio Aalst
Centraal oproepnummer: tel. 053 70 90 95
Wachtdienst Vlaanderen: tel. 0903 39 969 (1,50 EUR/min)

5) divers
Antigifcentrum: tel. 070 245 245 
AA: tel. 03 239 14 15 
Zelfmoordpreventie: tel. 02 649 95 55 
geweld, misbruik en kindermishandeling: tel. 1712(*). 

(*) Meldingen over geweld, misbruik en kindermishandeling kun je doen op het gratis nummer 1712. Ie-
dereen mag bellen naar 1712: een bezorgde omstaander, een betrokkene, een slachtoffer, een dader, 
volwassenen én kinderen. 1712 is te contacteren op werkdagen van 9 tot 17 uur. Er is voorzien in een 
permanentieregeling en als je buiten de openingsuren belt, krijg je de boodschap dat je contact kunt 
opnemen met Tele-Onthaal op het gratis nummer 106.

   stadsberichten 
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Verantwoordelijke uitgever
Christoph D’Haese, 
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p.a. stadhuis
Grote Markt 3 • 9300 Aalst
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Oplage: 42.500 exemplaren

Senioren 
Muziekgala 2014
Op dinsdag 25 februari 2014 met vanaf 14 uur optredens van Jo Valley, Willy 
Sommers, De Romeo's, Lisa Del Bo, The Roland Lee White Dancers. Dit alles is 
onder leiding van Filip Adriaensens van de Forever Band. Presentatie: Jacky La-
fon. 

De organisator biedt de mogelijkheid om voor dit evenement in te schrijven 
tegen het gunsttarief van 37,- EUR per persoon (vervoer en vieruurtje inbe-
grepen). 
In de verschillende gemeenten zijn er opstapplaatsen voorzien. De opstap-
plaatsen voor Aalst: Zwembad, begraafplaats Aalst en Sint-Anna. De terugkeer 
is voorzien omstreeks 17.30 uur. 

Inschrijven voor dit muziekgala is noodzakelijk vóór 21 januari 2014.
 

Alle info en inschrijvingen: 
instaploket dienst Senioren, Zwarte Zustersstraat 17 • 9300 Aalst 

tel. 053 73 22 15.
Loket bereikbaar via de openstaande poort, tot op het einde van de doorgang, 

naast de slagboom.

Economie: afwijking op de wekelijkse rustdag en verplichte 
avondsluiting in 2014 / Voorlopige kermiskalender 2014
1. Wekelijkse rustdag:
• Soldenperiode: vrijdag 3 tot en met donderdag 9 januari 2014
• Carnaval: woensdag 26 februari tot en met dinsdag 4 maart 2014
• Pasen: maandag 14 tot en met zondag 20 april 2014
• Moederdag: maandag 5 tot en met zondag 11 mei 2014
• Zomersolden/Aalst-kermis: dinsdag 1 juli tot en met maandag 7 juli 2014
•  Allerheiligen/Allerzielen: zondag 26 oktober 

tot en met zaterdag 1 november 2014
• St.-Maartenfeest: woensdag 5 tot en met dinsdag 11 november 2014
• kerst- & nieuwjaarsperiode: 

-  van maandag 8 tot en met zondag 14 december 2014;
 - van maandag 15 tot en met zondag 21 december 2014;
 - van maandag 22 tot en met zondag 28 december 2014.

2. Verplichte avondsluiting
Carnaval: maandag 3 maart en dinsdag 4 maart 2014;
Aalst Twinkelt/Avondshopping: vrijdag 5 december 2014.

3. Voorlopige kermiskalender 2014
Een overzicht van alle data van de kermissen in Aalst en deelgemeenten kun je 
terugvinden op de website van de stad: www.aalst.be. Eventuele opmerkingen 
kun je vóór 10 januari 2014 bezorgen aan de dienst Economie - Square Jacques 
Geerinckx 2 - 9300 Aalst - tel. 053 73 22 24 - economie@aalst.be - www.aalst.be

Zitdagen van ‘De Wetswinkel’- sluiting met eindejaar
Elke woensdag van tussen 19 en 20.30 uur houdt De Wetswinkel zitdag in het 
stadhuis.

Van maandag 23 december 2013 tot en met donderdag 2 januari 2014 zal geen 
zitdag worden gehouden.

Leefmilieu: natuurwandelingen 2014
Samen met een gids van Natuurpunt vzw ontdek je onze mooiste stukjes natuur. 
Elke eerste zondag van de maand kun je mee op stap. De hele jaarkalender is nu 
beschikbaar. 
KALENDER 

• 5 januari: Osbroek;
• 2 februari: Honegem;
• 2 maart: Somergembos;
• 6 april: Hogedonk;
• 4 mei: Kravaalbos;
• 1 juni: stadspark;

AFSPRAAKPLAATSEN
telkens om 10 uur
•  Osbroek: Frans Blanckaertdreef (zijstraat van de Parklaan), aan het infobord 

rechtover atletiekpiste;
•  Gerstjens: Parking Gerstenhof, Gerstenstraat 12 te Erembodegem;
•  Kravaalbos: Hof te Putte, Putstraat 99 te Meldert;
•  Honegem: op de grens van Aalst met Lede, ter hoogte van Onegem 108;
•  Somergembos: op het einde van de Schietbaan, (zijstraat van de Brusselse 

steenweg) ter hoogte van de oude Zeebergbrug;
•  Hogedonk: boven op de Wiezebrug, Roland Monteynestraat, grens Gijzegem – 

Herdersem;
•  Stadspark Aalst: aan de hoofdingang van het stadspark. 

Info: Leefmilieu • Zwarte Zustersstraat 8 • 9300 Aalst • tel. 053 73 22 36 • 
leefmilieu@aalst.be

Academie Beeldende Kunsten zoekt modellen
Als vrijwilliger krijg je een vergoeding van 25,- EUR/sessie als je gekleed poseert 
en 30,- EUR/sessie als je naakt poseert (in dit geval ben je minstens 18 jaar oud).

De vergoeding is beperkt tot maximaal 30,-EUR /dag en 1.300,- EUR/jaar zodat 
ze vrijgesteld blijft van sociale bijdragen en belastingen. Bovendien kan deze ver-
goeding gecumuleerd worden met andere uitkeringen zoals bijvoorbeeld werkloos-
heidsvergoeding, pensioen, premie loopbaanonderbreking, kinderbijslag, enz. 

Interesse? Wens je meer info? Contacteer de academie via tel. 053 73 24 70 en 
vraag naar Geertrui Van Lysebeth.

• 6 juli: Gerstjens;
• 3 augustus: Osbroek;
• 7 september: stadspark;
• 5 oktober: Gerstjens;
• 2 november: Somergembos;
• 7 december: Kravaalbos.
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Cursussen & voordrachten
Rococo en neoclassisme – 
Van zwierige lust naar waardige rust 
vanaf 14 januari tot en met 25 maart 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst 

www.amarant.be
cursussen@amarant.be 

Expo & 
bezienswaardigheden
Nationaal Brandweermuseum
open iedere 2de en 4de zondag van de maand 
van 13 tot 18 uur
Industrielaan 23b, Erembodegem-Aalst

tel. 0475 31 72 95

Film
Jeune et Jolie 
op 7 januari 2014

Before 
Midnight 
op 14 januari 2014
Netwerk / centrum voor 
hedendaagse kunst , 
Houtkaai z/n, Aalst 

tel. 053 70 97 73
www.netwerk-art.be 

Muziek
Impulse – Art & Music Fair 
op 20 december 2013
Arty Party, Molenstraat 64, Aalst

www.impulse.vzwfrontrow.be
info@vzwfrontrow.be 

Danny Malando & Het Malando Orkest 
op 21 december 2013
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst

tel. 053 78 28 12
www.ccdewerf.be/agenda/419/malando 

& Mo Harcum to Marvin Gaye 
op 9 januari 2014

cultuurcentrum 
De Werf, 
Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12
www.ccdewerf.be/
agenda/417/marvingaye 

Tentoonstelling
‘The logic of things’ 
tot 22 december 2013
Galerie C. De Vos, Oude Gentbaan 295, Aalst 

www.galcdevos.be 

‘Schaduwen’ 
door André Van Schuylenbergh 
op  21, 22, 25, 28 en 29 december
Eenegemwegsken 1, Aalst

tel. 0496 81 10 62
www.facebook.com/andrevanschuylenbergh

Beeldspeling 
tot 11 januari 2014
De Gaanderij, Academie voor Beeldende Kunsten, 
Capucienenlaan 8, Aalst
www.academiebk-aalst.be

in Aalst

De UiTPAS is een vrijetijdspas waarmee je meer uit je vrijetijd 
kan halen. Neem deel aan een activiteit en spaar er een punt. 
Je gespaarde punten ruil je om voor een waaier aan voordelen. 

Je vindt de info over alle UiTPASvoordelen op www.UiTPAS.be. 
Een lijst van alle UiTPASpartners in Aalst? Waar kan je punten 
sparen? Waar een UiTPAS kopen? Lees het allemaal op 
www.UiTPAS.be en geniet met volle goesting van je vrije tijd.

Gebruik je UiTPAS en verzamel punten of geniet van onze andere voordelen Wil je ook je activiteit 
in deze kalender 
bekend maken? 

     Registreer je dan 
via uitdatabank.be

van 20 december 2013
tot 17 januari 2014

Samen UiT met Vlieg
Alle activiteiten voor jongeren onder 
12 jaar of in familieverband. 
Meer info over Vliegactiviteiten in je 
buurt vind je op www.UiTmetVlieg.be

 © Danny Willems © Clara Hermans

Info: De Werf / Molenstraat 51 / 9300 Aalst / tickets: 053 73 28 11  of via www.ccdewerf.be

DANS

FABULEUS

GIRLS
Op de scène: acht jonge meisjes tussen 10 en 14 jaar 

die gezien willen worden door een jongeren- (vanaf 

12 jaar) en volwassenen publiek. Acht piepjonge per-

soonlijkheden die met hun kracht en kwetsbaarheid 

de hartstocht van de groep weergeven. Ze bewegen in 

een speelse choreografie zonder decor, zonder speciale 

lichteffecten en met hun eigen adem als soundtrack. 

Over het meisje in elke vrouw en de vrouw in elk meisje.

wo 8 jan \\ 20u \\ 16 euro \\ gratis inleiding 
om 19u15

CONCERT

DANNY MALANDO & 
HET MALANDO ORKEST

Kerst
Een concert, speciaal voor kerstmis, waarbij de mooi-

ste en bekendste kerstliedjes van schitterende nieuwe 

arrangementen voorzien worden. Klassiekers als Stille 
nacht, Jingle Bells, I’ll be home for Christmas, White 
Christmas en Have Yourself a Merry Little Christmas 
worden ten gehore gebracht in de bekende spran-

kelende Malandostijl. Een bijzonder feestelijke show 

met Malando-evergreens naast de vele kerstliedjes. 

Een avond om mee te zingen, te klappen, te dansen of 

stil te genieten.

za 21 dec \\ 20u \\ 29 euro

THEATER

KVS

Raymond
In een taal die afwisselt tussen het Frans en het Neder-

lands gaat Josse De Pauw op zoek naar de mens achter 

de legendarische voetbaltrainer Raymond Goethals. 

Columnist Thomas Gunzig creëerde een fictief per-

sonage dat aanleunt bij Raymond en op een tragisch-

hilarische manier focust op de kleine verhalen die ver-

borgen zitten in de grote, op de sleutelmomenten in 

een mensenleven. Een hoogtepunt in het schitterende 

oeuvre van Josse De Pauw.

za 11 jan \\ 20u \\ 19 euro

AALST

Goede tradities zijn er om in ere te hou-
den: al meer dan tien jaar brengt het 
Oost-Vlaams Kamerorkest onder leiding 
van Bruno De Schaepdrijver jaarlijks een 
kerstconcert in Aalst. 

D
it jaar is dat op 21 december, in de Sint-
Antoniuskerk. Het orkest treedt op samen 
met het gereputeerde Aalsterse kamer-

koor Vivace en het kinderkoor Canta La Gioia, 
allebei onder leiding van Frederik Meireson, en 
twee solisten uit de streek: de sopraan Lisa De 
Rijcke en de bas Kristof Van Huff el.
Op het programma staat werk van Bach, Corelli, 

Torelli, John Rutter, Haendel, Donizetti, Lucien 
Posman en Richard Wagner.
Na het concert wordt het publiek uitgenodigd 
op een gezellige receptie. Ook dat is een goede 
traditie.
Kerstconcert
Zaterdag 21 december om 20 uur
Sint-Antoniuskerk, Capucienenlaan 97 Aalst
Oost-Vlaams Kamerorkest en Kamerkoor Vivace
Kinderkoor Canta La Gioia

Solisten: Lisa De Rijcke (sopraan) en Kristof Van Huffel (bas)
Dirigenten: Bruno De Schaepdrijver en Frederik Meireson
Kaarten in voorverkoop 10,- EUR (te verkrijgen bij de leden van het 
orkest en het koor)
Kassa 12,- EUR
-18 jaar: 6,- EUR
Uitpas kansentarief: 1,50- EUR
Gratis receptie na het concert
www.ovko.be

Kersttraditie om 
in ere te houden

UiTPASTIP!

Kersttraditie om in 
ere te houden bis
Naar jaarlijkse gewoonte geeft ook Harmonie 
Concordia et Docilitas Herdersem een eindejaars-
concert.
De Harmonie brengt onder leiding van Bart Leys 
een winterconcert met medewerking van maar 
liefst 3 koren: het kinderkoor OKIDO van de Vrije 
Basisschool Herdersem olv Els Hutsebaut, het 
Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor Her-
dersem onder leiding van Patricia Moeyersoons 
en het meisjeskoor Innamorati di Musica van 
de Academie voor Muziek, Woord en Dans van 
Geraardsbergen onder leiding van Andy Dhondt. 
Kom en laat je onderdompelen in de eindejaars-
sfeer.
Na het concert kan je met de leden van het orkest 
gezellig napraten - met mogelijkheid tot een hapje 
en een drankje - in het Parochiaal Centrum.

Winterconcert 
Harmonie Concordia et Docilitas Herdersem
op za 21 december om 20.15 uur.
OLV Hemelvaartkerk,
Grote Baan 221, Herdersem

www.harmonieherdersem.be
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