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Yannick Van den Bleeken is Sportlaureaat 2013Yannick Van den Bleeken is Sportlaureaat 2013

Belgisch kampioen tumbling Yannick Van den 
Bleeken is Aalsters sportman van het jaar 
2013. Hij haalde het voor lange afstandsloper 
Koen Naert en Nele Van Heck, zijn teamgenote 
bij de Koninklijke Turnkring Aalst. In de jeugd-
categorie ging de titel naar speerwerpster Ka-
toke Van den Brulle. 

Naar goede gewoonte zette onze stad haar 
meest verdienstelijke clubs en sporters van 
het voorbije jaar in de bloemetjes tijdens een 
gala-avond in cultuurcentrum De Werf. Ervaren 
presentator Louis De Pelsmaeker ontving voet-
balcoach Franky Dury en Gert Vande Broek, trai-
ner van het nationale vrouwenvolleybalteam en 
tussendoor was er tijd voor sketches en spekta-
kel. Voor dat spektakel tekenden onder andere 
de atleten van de Koninklijke Turnclub Aalst, 
de vereniging die met Nele Van Heck en Yan-
nick Van den Bleeken twee Belgische kampioe-
nen tumbling telt op het hoogste niveau. Voor 
Yannick was de titel van ‘Aalsters sportman van 
het jaar’ meteen een mooi slotakkoord voor zijn 
carrière als atleet, want in juni vorig jaar zette 
hij er een punt achter.

Een afscheid in schoonheid dus?
Yannick: “Ja, zo zeggen ze dat zeker, he 
(lacht)? In juni vorig jaar, na afl oop van het 
seizoen, ben ik gestopt. Vooral de combinatie 

met mijn job was moeilijk geworden en ik was 
ook mentaal moe. Ik moest mijn werk als mi-
lieu- en veiligheidsconsultant in Beveren com-
bineren met 5 trainingen per week. Het was ook 
al vrij uitzonderlijk dat iemand van 29 jaar nog 
zo intensief bezig was.”

Leg eens aan een leek uit wat tumbling eigen-
lijk is.
Yannick: “Tumbling is een turndiscipline op 
een 25 meter lange verende mat waarop je zo 
snel en zo mooi mogelijk fl ikfl aks, schroeven en 
salto’s maakt.”

In 2014 vindt het WK tumbling plaats in Day-
tona Beach in de Verenigde Staten. Dat kon 
je niet over de streep trekken voor een extra 
jaartje?
Yannick: “Oh, maar het WK dat is toch nog al-
tijd een ander niveau hoor. De wereldtop wordt 
beheerst door landen als China, de VS, Rusland 
en Groot-Brittannië. De huidige wereldkampi-
oen is een Brit en die ken ik wel persoonlijk, 
onze clubs trainden soms samen.”

Wanneer ben je met tumbling begonnen? 
Yannick: “Ik heb vroeger nog aan artistiek tur-
nen gedaan, ben dan drie jaar gestopt, maar 
vier jaar geleden nam ik de draad weer op en 
ben ik begonnen met tumbling.”

En wat brengt de toekomst nu zonder het 
turnen? 
Yannick: “Ik geef nu training in de Aalsterse 
Turnkring, samen met mijn vorige trainer Nata-
lie. Deze titel is leuk, maar ik ben niet iemand 
die de aandacht opzoekt. Ik ben vooral blij 
met het resultaat van Nele en mezelf voor de 
club. Dat, samen met de verhuis naar een nieuw 
sportcomplex waar we naar uitkijken, is zeker 
positief voor de Turnkring.” 

De winnaars per categorie:

Sportpromotie ploeg/organisatoren: 
Amateur Verbond Zaalvoetbal Aalst (AVZA)

Recreatie Individueel: 
Jan De Veylder (Spiridon Aalst)

Competitie individueel Masters/Veteranen: 
Erwin Van Nieuwenhove (K.A.C.E.A.)

Competitie ploeg: 
Karateclub DEAI Erembodegem – preminiemen

Competitie individueel Jeugd: 
Katoke Van den Brulle (Atletiek Land Van Aalst)

Competitie individueel 
(Aalsters sportlaureaat): 
Yannick Van den Bleeken (Kon. Turnkring Aalst)

 ■ Alleen maar blije gezichten bij de Koninklijke Turnclub na afl oop van de Sportavond: sportlaureaat Yannick Van den Bleeken, trainster Natalie De Neef en bronzen medaille Nele Van Heck. 
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Een nieuwe stuwsluis, wonen langs de Denderoevers en een 
uitbreiding van de groene long zijn de drie basisingrediënten 
voor het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied tussen de 
Dender en het stadspark. 

De Denderoever ter hoogte van het stadspark zal er helemaal 
anders uitzien. De huidige bedrijfsterreinen van de voormalige 
brandstoffenhandel De Kegel en Electrabel krijgen een nieuwe 
bestemming. Er wordt ruimte gemaakt voor wonen langs het wa-
ter en de stad wil graag haar park tot aan de Dender laten ko-
men. Langs de rivierkade wordt het aangenaam vertoeven, ont-
spannen en fl aneren. Meer dan 350 nieuwe en slim ingeplante 
gezinswoningen en lofts – waarvan heel wat met een uitzonder-
lijk mooi uitzicht op de Dender- zullen het ook een leuke plaats 
om te wonen maken.

Wonen met zicht op de Dender
De stad kiest niet voor torenhoge blokken, maar voor vier 
bouwlagen met enkele eenzame uitschieters tot zeven bouw-
lagen. Parkeren gebeurt er halfondergronds. De nieuwe woon-
gelegenheden zijn enkel bereikbaar via insteekstraatjes op de 
Erembodegemstraat. Zo zijn de kades en aangrenzende plein-
tjes langs de Dender volledig gereserveerd voor de voetgangers 
en fi etsers. Tussen de gebouwen zijn groene ruimtes aanwezig, 
die zal je kunnen zien vanop de Zeebergbrug. Langs de Erem-
bodegemstraat sluit de bebouwing aan op de bestaande huizen 
met tuinen.

Stadspark deint uit tot aan het water
Tot vlak naast de site Schotte, waar de stad een multifunctio-
neel sportcomplex plant, zal het stadspark tot aan de Dender 
uitbreiden. Er komt een nieuwe stuwsluis met daarnaast een 
geul voor vissen, op die oevers wordt het heerlijk vertoeven. De 
stad wil er een rustpunt maken dat uitkijkt over de groene om-
geving. Het nieuwe deel van het stadspark zal via aangepaste 
oversteekplaatsen op de Erembodegemstraat verbonden zijn met 
de huidige ingangen van het stadspark. De Denderoevers worden 
veel toegankelijker, doorheen het hele gebied komen wandel- 
en fi etsroutes. Een nieuwe voetgangers- en fi etsersbrug over de 
stuwsluis verbindt het Osbroek met de Gerstjens. 

De Werf vraagt jouw meningDe Werf vraagt jouw mening
Een reis naar New York, een iPad, een vierkante meter regen-
woud...? Het kan van jou worden na het invullen van deze en-
quête. Neem aub deel aan dit onderzoek over cultuur en De 
Werf en help ons een handje jullie noden beter te begrijpen! 
Ga naar www.v2020.be en selecteer Aalst op de kaart. De en-
quête loopt nog tot 28 februari 2014.

Wonen aan het water  -  Toekomstvisie      
 © © OMGEVING cvba i.o. stad Aalst

 ■ De Denderkade wordt een aantrekkelijk gebied om te wonen en te vertoeven.
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Aalst krijgt 
gloednieuwe stuwsluis  
De Dender heeft een vrij groot verval. Door de 
vele zijlopen die erop uitgeven krijgt deze rivier 
bij hevige regen veel water op korte tijd te slik-
ken en dat kan in uitzonderlijke omstandighe-
den voor wateroverlast  zorgen. In de drogere 
periodes kunnen schepen dan weer moeilijk 
passeren. Een doordachte waterbeheersing is 
dan ook van cruciaal belang en Waterwegen en 
Zeekanaal NV zet hier volop op in. 

De bestaande stuwen op de Dender die het wa-
terpeil tussen Geraardsbergen en Aalst regelen 
werden gebouwd tussen 1863 en 1867 en zijn 
ondertussen aan vervanging toe. Ondanks door-
gedreven onderhoud en renovaties, hebben ze 
hun beste tijd gehad. Niet in het minst de stuw-
sluis in Aalst, die tussen de Zeebergbrug en de 
Sint-Annabrug ligt ter hoogte van Syral. Het 
takelmechanisme met kettingen is niet meer 
veilig en moeilijk te bedienen. Daarnaast vormt 
de beperkte breedte van de stuw een belangrijk 
aandachtspunt. De oude infrastructuur wordt 
dan ook helemaal afgebroken.

Met een volledig nieuwe, hypermoderne stuw-
sluis wil Waterwegen en Zeekanaal NV alle knel-
punten in één klap oplossen. De nieuwe infra-
structuur laat een betere waterbeheersing toe 
en is er op maat van de beroeps- en plezier-
vaart. Naast de sluis komt een aparte geul voor 
vissen en is er ruimte voor recreatie. De nieuwe 

stuwsluis ligt 1 km meer stroomopwaarts. Daar-
door zal tussen de oude en nieuwe stuwsluis 
het waterpeil ongeveer 1,8 meter dalen. De oe-
vers zullen dan ook verlaagd worden zodat ze 
passen bij de geplande woonontwikkelingen 
langs het water.

Openbaar onderzoek en infovergadering
Om dit alles mogelijk te maken heeft de stad een ruimtelijk uitvoerings-
plan, of RUP opgemaakt dat de bestemmingen, activiteiten en bouwmo-
gelijkheden van het hele gebied rond het stadspark vastlegt. Momenteel 
loopt het openbaar onderzoek. Nog tot 14 maart 2014 kan je de plannen 
komen inkijken bij de stad of op de website www.aalst.be (rubriek wonen 
en leven, ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen). 
Op 29 januari is er om 19 uur  een informatievergadering over het uitvoe-
ringsplan in het onthaalcomplex, Keizersplein 21b te 9300 Aalst. Iedereen 
is welkom. 

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek kan iedereen zijn opmerkin-
gen en bezwaren indienen. Dit kan door deze aangetekend te versturen 
naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van de stad 
Aalst, Grote Markt 3 te 9300 Aalst, of door deze af te geven tegen ont-
vangstbewijs aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad 
Aalst in de Zwarte Zustersstraat 8.

    voor de omgeving van het stadspark

 © Technum Tractebel Engineering n.v. i.o. stad Aalst

 © OMGEVING cvba / SBE nv i.o. WenZ

 ■ Vanop de stuwsluis kan je uitkijken over de groene omgeving

 ■ De witte blokjes op de maquette tonen waar er nieuwe woongelegenheid komt 
langsheen de Dender
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De stad Aalst heeft voor de omgeving van Nederhase in Hof-
stade een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP laten opmaken. 
Een RUP is een plan dat meer in detail aangeeft welke bestem-
mingen mogelijk zijn in een bepaalde zone. Nog tot half maart 
loopt het openbaar onderzoek.

Het plan ordent de ruimere omgeving van Nederhase te Hofsta-
de en laat ondermeer toe dat de scouts van Hofstade kunnen 
uitbreiden buiten het bosgebied op het terrein juist ten zuiden 
van de tennis. De bestaande gebouwen in het bos kunnen be-
perkt worden verbouwd en in samenspraak met de stad wordt 
een overeenkomst gesloten over hoe het bos te beheren. De ten-
nisclub blijft behouden en kan beperkt uitbreiden. Groenscher-
men moeten zorgen voor een betere aansluiting op de groene 
omgeving. Tussen de tennis en de uitbreiding voor de scouts is 
er plaats voor een ruime groene parking en bijhorende fi etsen-
stallingen.

Openbaar onderzoek en infosessie
Nog tot 14 maart loopt het openbaar onderzoek en kan de be-
volking haar mening geven over het plan. Er wordt een infose-
ssie gehouden voor de omwonenden op maandag 27 januari om 
19.30 uur in Tennis 2000, Koningshofbaan 36 te Hofstade-Aalst. 

Wie opmerkingen of bezwaren heeft over het ruimtelijk uitvoe-
ringsplan kan die aangetekend versturen naar de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) - t.a.v. de voorzit-
ter, Grote Markt 3 te 9300 Aalst of kan ze tegen ontvangstbewijs 
afgeven aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening van de 
stad Aalst, Zwarte Zustersstraat 8 te 9300 Aalst. Hier ligt het 
ontwerp ter inzage. 

In de strijd om de titel ‘duurzaam-
ste gemeente’ moest onze stad 
de duimen leggen voor Leuven, 
maar dat neemt niet weg dat Aalst 
het uitstekend doet op gebied van 
milieubeleid. In december kre-
gen alle steden en gemeenten van 
de Vlaamse overheid hun evalu-
atie over duurzaam milieubeleid 
in 2012. Aalst kreeg een zeer goed 
rapport en behaalde met glans 
zelfs onderscheiding.

De stad sloot met de Vlaamse over-
heid een ‘Samenwerkingsoveen-
komst’ af. In ruil voor subsidie moet 
ze voldoen aan een aantal basisei-
sen op vlak van duurzaam milieube-
leid. Je kunt bijkomend ook punten 
verdienen om het onderscheidings-
niveau te behalen, met meer subsi-
die tot gevolg. De evaluatie gebeurt 
aan het hand van het lijvige Milieu-
JaarProgramma dat de dienst Leef-
milieu telkens tegen 1 april moet 
overmaken. 

Even vergelijken 
Alle steden/gemeenten zijn vrij om 
de Samenwerkingsovereenkomst al 
dan niet aan te gaan. Ze konden 
dan ook kiezen om enkel voor de 
basis te gaan of om ook naar het 
onderscheidingsniveau te streven. 

 270 gemeenten tekenden voor 2012 in. 
 229 gemeenten daarvan zijn geslaagd voor de basis. 
 186 gemeenten daarvan behalen het onderschei-
dingsniveau, waaronder onze stad. 

 35 punten waren nodig om te slagen. 
Aalst scoorde voor het milieubeleid in 2012 maar 
liefst 62,5 punten!

 ■ Ook de poetsvrouwen van de stad dragen 
hun steentje bij door milieuvriendelijke 
schoonmaakproducten te gebruiken. 

RUP Nederhase geeft ruimte 
aan scouts en tennis in Hofstade

Uitstekend rapport voor milieubeleid 

DDA_1403_0.indd   4DDA_1403_0.indd   4 10/01/14   11:0910/01/14   11:09



www.aalst.be - pagina 5 

Schrijf je in op de digitale 
nieuwsbrieven van de stad en 
blijf op de hoogte van recente 
stadsberichten. De stad ver-
stuurt regelmatig een algeme-
ne nieuwsbrief en vijf nieuws-
brieven met informatie per 
thema. Je kunt zelf kiezen op 
welke nieuwsbrief je inschrijft. 

Twee keer per maand verstuurt 
de stad een algemene nieuws-
brief met informatie over acti-
viteiten, beleid, vacatures… 
Een interessante nieuwsbrief 
voor elke Aalstenaar die graag 
op de hoogte blijft van het rei-
len en zeilen in de stad. Heb je 
jonge kinderen? Dan blijf je op 
de hoogte van infomomenten 
rond opvoeding en lees je heel 

wat nuttige tips in de nieuwsbrief van de Opvoe-
dingswinkel. Leer je de toeristische troeven van 
Groot-Aalst graag beter kennen? Schrijf je dan in 
voor de nieuwsbrief van Toerisme. Aalsterse on-
dernemers vinden hun gading in één van de drie 
nieuwsbrieven van Economie: de ‘Business Klik’ 
biedt je actuele en praktische informatie over 
ondernemerszaken, de ‘Winkel Klik’ blijft stil-
staan bij evenementen, tips, trends en ontwik-
kelingen die de detailhandel aanbelangen en in 
de ‘Horeca Klik’ vinden horeca-uitbaters interes-
sante informatie over evenementen en beleid.

Wil je graag dat (een van) deze nieuwsbrieven 
voortaan regelmatig in jouw elektronische post-
bus belanden? Schrijf je dan in via www.aalst.be 
(klik in de linkerkolom op ‘nieuwsbrieven – in-
schrijven’ en vul je gegevens in) of stuur een e-
mail naar info@aalst.be met vermelding van je 
e-mailadres en de nieuwsbrief of nieuwsbrieven 
waarvoor je wenst in te schrijven. 

Verkoop tribunekaarten carnavalsstoet 2014  
Wie de carnavalsstoet graag vanop een comfortabel zit-
je bekijkt, kan vanaf maandag 3 februari bij de dienst 
Stadsmarketing en communicatie tickets kopen voor de 
tribunes op het Keizersplein en het Statieplein. 

Zowel op het Statieplein als op het Keizersplein wor-
den comfortabele zitplaatsen aangeboden op moderne, 
overdekte tribunes. Ook voor rolstoelgebruikers is er een 
overdekt platform op het Statieplein. De stad biedt de-
ze zitplaatsen te koop aan. De prijs per zitje bedraagt 
15,- EUR. Rolstoelgebruikers + 1 begeleider zitten gratis. 

De verkoop vindt plaats op de dienst Stadsmarketing en 
communicatie, Keizersplein 21b  (2e verdieping) 9300 
Aalst en start op maandag 3 februari 2014 om 8.30 uur. 
De dienst is open op maandag, dinsdag en donder-
dag van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16 uur. 
Op woensdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 
16 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 

  dienst Stadsmarketing en communicatie
Keizersplein 21 bus b • 9300 Aalst 
tel. 053 73 22 40 • fax 053 73 22 45
info@aalst.be 

Net zoals vorig jaar organiseert de stad samen met de 
adviesraad Feestcomité een wedstrijd voor kinderen 
en jongeren van het vierde leerjaar tot en met het eer-
ste jaar van het secundair onderwijs. De vier winnaars 
mogen tijdens de zondagstoet het Ros Balatum bestij-
gen en krijgen, samen met hun ouders, een VIP-uitno-
diging voor de opening van de winterfoor op 21 febru-
ari 2014. 

Om deze leuke prijs te winnen moet je al je creatief ta-
lent uit de kast halen en een originele carnavalswagen 
maken (maximumafmetingen: 50 cm x 50 cm x 50 cm). 
Dien je ontwerp in bij ’t Gasthuys – Stedelijk Museum 
Aalst (Oude Vismarkt 13, Aalst) vóór zondag 9 febru-
ari 2014. Op dinsdag 11 februari 2014 beslist een pro-
fessionele jury wie de winnaars zijn (één winnaar per 
leerjaar). Die worden persoonlijk verwittigd. Alle ont-
werpen worden tijdens de carnavalsperiode tentoonge-
steld in het museum. 

  dienst Jeugd
Zwarte Zustersstraat 15 • 9300 Aalst 
tel. 053 73 22 95 • fax 053 73 20 49
jeugd@aalst.be

Bezoek de 
carnavalswebsite
Een late Carnaval voor Aalst, 
want dit jaar tellen we af naar 2 
maart. Wie zich goed wil voor-
bereiden en op de hoogte wil 
zijn over alle offi ciële activitei-
ten, kan een kijkje nemen op de 
vernieuwde carnavalswebsite 
www.aalst.be/carnaval. Tradition-
eel mag je in de aanloop van Aalst 
Carnaval en de Winterfoor ook 
2 extra edities van Denderend 
Aalst verwachten. De Kermiskrant 
met kortingsbonnetjes voor tal 
van foorkramen valt op maandag 
17 februari in je bus. De Carna-
valskrant verschijnt een week la-
ter, op maandag 24 februari. 

Wie zit op hetWie zit op het Ros Balatum Ros Balatum??

Ken je de digitale nieuwsbrieven van de stad al?
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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 9 tot 13 december 2013 
Agneessens Bo, Roosdaal (V); Akhmedov Rakhim, Aalst (M); Aliakbari Artin, Aalst (M); Alinak Habibe, Ninove 
(V); Beeckman Basil, Herzele (M); Beerens Roselientje, Aalst (V); Benos Georgios, Affl igem (M); Bruyland 
Arwen, Ninove (M); De Coninck Gloria, Wetteren (V); De Niel Linde, Erpe-Mere (V); De Roock Noah, Dender-
monde (M); De Rouck Nell, Berlare (V); De Smedt Ybe, Aalst (M); De Sutter Jayden, Lede (M); De Visscher 
Nand, Aalst (M); Dewijse Leni, Denderleeuw (V); Dewulf Sarivano, Aalst (M); Gesthuizen Xiebe, Aalst (M); 
Hellinckx Louis, Lede (M); Inunu Shindani Shadley, Denderleeuw (M); Inunu Shindani Shanayi, Denderleeuw 
(V); Jacobs Jayden, Aalst (M); Jarradia Youssef, Ninove (M); Loison Laura, Ninove (V); Lor Loya, Haaltert (V); 
Maesenaere Louise, Denderleeuw (V); Mahmoudi Ilyas, Aalst (M); Mievis Yendo, Dendermonde (M); Poyila 
Nguesi Sakabongo Ephraim, Florennes (M); Salehi Mogadam Saina, Aalst (V); Salihi Bujar, Aalst (M); Snoussi 
Sofi a, Lebbeke (V); Spaerkeer Logan, Wichelen (M); Sylla Amy, Ninove (V); Toegaert Vic, Geraardsbergen (M); 
Van Cauteren Vic, Aalst (M); Vanderhoeven Alec, Affl igem (M); Van Hecke Sem, Berlare (M); Van Vreckem Jill, 
Aalst (V); Van Wesemael Kobe, Aalst (M) en Witterzeel Sterre, Haaltert (V). 

Overlijdens binnen de stad, opgenomen van 9 tot 13 december 2013 
Bruyneel Arthur, 75 jaar, Erpe-Mere; De Blander Kamiel, 72 jaar, Geraardsbergen; De Bruecker Delphine, 85 
jaar, Erpe-Mere; De Deijn Etienne, 77 jaar, Geraardsbergen; De Lathauwer Florent, 86 jaar, Lede; De Leeuw 
Maria, 90 jaar, Denderleeuw; De Smedt Augusta, 73 jaar, Erpe-Mere; De Sutter Alice, 91 jaar, Lede; De Troy-
er Felix, 82 jaar, Gijzegem-Aalst; De Vleeschouwer Guy, 54 jaar, Ninove; De Wael Julia, 88 jaar, Opwijk; De 
Wilde Martine, 57 jaar, Roosdaal; Ganzeman Luciaan, 88 jaar, Aalst; Goessens Hilde, 57 jaar, Denderleeuw; 
Hoste René, 80 jaar, Dilbeek; Jacobs Willy, 64 jaar, Dilbeek; Laenen Emma, 83 jaar, Erpe-Mere; Lauvrijs Ju-
lienne, 63 jaar, Nieuwerkerken-Aalst; Limbourg Dominique, 54 jaar, Geraardsbergen; Limpens Frans, 90 jaar, 
Nieuwerkerken-Aalst; Michiels Hans, 46 jaar, Erpe-Mere; Mubeneshay Tshidibi Levi, 2 jaar, Couvin; Opdecam 
Mariette, 77 jaar, Erpe-Mere; Reygaert Frida, 81 jaar, Aalst; Seré Frans, 81 jaar, Aalst; Stevens Christiana, 76 
jaar, Geraardsbergen; Troffaes Marietta, 88 jaar, Herdersem-Aalst; Van Caelenberghe Maria, 85 jaar, Aalst; Van 
den Bergh Constant, 90 jaar, Hofstade-Aalst; Van den Steen Dany, 52 jaar, Meldert-Aalst; Van Eeckhout Luc, 
61 jaar, Aalst; Van Gysegem Arthur, 79 jaar, Lede; Van Hoeck Sonja, 69 jaar, Beersel; Van Ingelgem Mariette, 
70 jaar, Ganshoren; Van Molle Jozef, 88 jaar, Denderleeuw; Vanoostende Marta, 104 jaar, Hofstade-Aalst; Van 
Wemmel Arthur, 64 jaar, Merchtem; Vereeken Christiana, 69 jaar, Baardegem-Aalst en Verhaegen Jacqueline, 
80 jaar, Aalst. 

Geboorten binnen de stad, opgenomen van 16 tot 20 december 2013 
Andrzejewski Vince, Aalst (M); Barry Aboubacar, Denderleeuw (M); Benbelkheir Zeyd, Gent (M); Bockstal Mo-
na, Aalst (V); Bosakwa Camille, Affl igem (V); Cakiroglu Aylin, Aalst (V); Colpaert Mia, Haaltert (V); Coppens 
Cas, Ninove (M); De Baets Babet, Wichelen (V); De Neef Louis, Haaltert (M); Depuydt Hanne, Haaltert (V); De 
Veirman Seppe, Lebbeke (M); Essalih Kawtar, Aalst (V); Gits Jens, Aalst (M); Jans Lotte, Aalst (V); Janssens 
Gitte, Aalst (V); Kimbengi-kafuti Meritée, Aalst (V); Mangut Kevin, Aalst (M); Mertens Arnoud, Aalst (M); 
Mertens Brenn, Gooik (M); Moens Renée, Lede (V); Pitroipa Lisa, Ninove (V); Rubbrecht Jull, Aalst (M); Sigin 
Amy, Aalst (V); Smim Safa, Wetteren (V); Sterckval Manon, Wetteren (V); Thys Maithé, Lede (V); Vanbellingen 
Killian, Geraardsbergen (M); Vanbosche Amber, Aalst (V); Van Boxstael Linus, Affl igem (M); Van Damme Kyan, 
Dendermonde (M); Van den Bergh Lukas, Aalst (M); Van Den Bossche Emile, Lebbeke (M); Van der Eecken Sen-
na, Erpe-Mere (V); Van Der Veken Lara, Affl igem (V); Van De Slijke Noémie, Erpe-Mere (V); Van Hauwermeiren 
Tristan, Lede (M); Van Kerckhoven Elise, Sint-Lievens-Houtem (V); Van Kerckhoven Leon, Denderleeuw (M); 
Van Marcke Arwen, Aalst (V); Van Vaerenbergh Sofi a, Haaltert (V); Van Valckenborgh Jef, Aalst (M); Vekeman 
Eva, Erpe-Mere (V); Verbeken Ella, Ninove (V); Vercauteren Vincenzo, Ninove (M); Vermeir Korneel, Lebbeke 
(M) en Yavas Hatice, Aalst (V). 

Overlijdens binnen de stad, opgenomen van 16 tot 20 december 2013 
Baele Prosper, 80 jaar, Aalst; Beeckman Alfred, 78 jaar, Hofstade-Aalst; Beurms Oscar, 77 jaar, Dilbeek; Be-
waert Norbertha, 80 jaar, Opwijk; Callebaut Oscar, 82 jaar, Ninove; Cobbaut Godelieve, 60 jaar, Ninove; Cretu 
Marian-Ion, 35 jaar, Roemenië; Dasseler Jean, 89 jaar, Herne; De Boitselier Armand, 80 jaar, Ninove; De Loose 
Aline, 90 jaar, Dendermonde; Demol Jean, 69 jaar, Galmaarden; De Smet Mauritius, 93 jaar, Erembodegem-
Aalst; Devos Roland, 60 jaar, Ninove; Goetvinck Denise, 55 jaar, Hofstade-Aalst; Hinnekint René, 85 jaar, 

offi ciële    

Info voor werkzoekenden
1) Werkwinkel Aalst centrum

Hopmarkt 10 A • 9300 Aalst • tel. 053 82 69 00.
Dienstverlening door de partners VDAB, vzw PWA, vzw GTB en OCMW.

2) Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Sint-Jobstraat 196 • 9300 Aalst • tel. 053 21 26 91.

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 

• 2 februari: Honegem;
• 2 maart: Somergembos;
• 6 april: Hogedonk;
• 4 mei: Kravaalbos;
• 1 juni: stadspark;
• 6 juli: Gerstjens;

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

• 3 augustus: Osbroek;
• 7 september: stadspark;
• 5 oktober: Gerstjens;
• 2 november: Somergembos;
• 7 december: Kravaalbos.
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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 18 januari tot zaterdag 25 januari:
PREMEREUR, Boterstraat 6, Aalst , tel. 053 21 42 52

• van zaterdag 25 januari tot dinsdag 28 januari:
EEMAN, Kanunnik Colinetstraat  11, Aalst, tel. 053 21 12 93

• van dinsdag 28 januari tot zaterdag 1 februari:
LAMBRECHT, Heilig Hartlaan 10, Aalst, tel. 053 21 53 35

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.

Aalst; Lanckman Jan, 82 jaar, Ninove; Moens Roger, 84 jaar, Herdersem-Aalst; Monbaliu Albert, 83 jaar, Gooik; 
Pauwels Henricus, 85 jaar, Opwijk; Peeters Maria, 88 jaar, Aalst; Peeters Medard, 85 jaar, Aalst; Penninger 
Gabriëla, 77 jaar, Aalst; Redant Willy, 83 jaar, Nieuwerkerken-Aalst; Schelck Raymond, 73 jaar, Sint-Pieters-
Leeuw; Schoonjans Mariette, 77 jaar, Roosdaal; Sterckx Jean-Pierre, 66 jaar, Ninove; Van Belle Remi, 87 jaar, 
Ternat; Van Damme Veerle, 52 jaar, Aalst; Van Den Berghe Alfons, 79 jaar, Denderleeuw; Van den Broeck 
Gaston, 82 jaar, Meldert-Aalst; Van de Steen Yves, 67 jaar, Aalst; Van Overwalle Roger, 86 jaar, Erpe-Mere; 
Verdoodt Gilbert, 71 jaar, Moorsel-Aalst; Verhaegen Léo, 95 jaar, Roosdaal en Verhoeven Alfred, 81 jaar, Aalst.

Geboorten binnen de stad, opgenomen van 23 tot 27 december 2013 
Akgül Mirza, Aalst (M); Arijs Jack, Aalst (M); Baetens Ferre, Lede (M); Bayoude Ihsan, Aalst (V); Bolenge Bo-
teku Diordan, Aalst (M); Bruyland Cas, Aalst (M); Crispeels Louise, Ninove (V); Danneels Lily, Erpe-Mere (V); 
De Schutter Leon, Denderleeuw (M); De Vis Hadi, Liedekerke (M); De Weghe Raykon, Aalst (M); Dockers Oliver, 
Aalst (M); Durinck Conner, Geraardsbergen (M); Floru Zoë, Roosdaal (V); Goossens Liesl, Aalst (V); Ismailov 
Deniz, Aalst (M); Jansegers Matthiz, Aalst (M); Lakhal Haroun, Aalst (M); Lanneer Roos, Galmaarden (V); Leys 
Amber, Affl igem (V); Lybaert Sean, Denderleeuw (M); Mathews Norah, Aalst (V); Paerewyck Lou, Aalst (V); 
Piens Naomi, Lede (V); Rottiers Lotte, Erpe-Mere (V); Shevchenko Alexander, Merchtem (M); Stevens Matti, 
Liedekerke (M); Van den Steene Milan, Aalst (M); Van Goethem Quinten, Affl igem (M); Vantal Lore, Ninove 
(V); Verhofstadt Yara, Berlare (V) en Waterschoot Nathan, Lede (M). 

Overlijdens binnen de stad, opgenomen van 23 tot 27 december 2013 
Avoux Jozef, 80 jaar, Hofstade-Aalst; Baeyens Antoine, 70 jaar, Affl igem; Bormans Lydie, 84 jaar, Merchtem; 
Couck Willy, 78 jaar, Denderleeuw; Dauwe Julia, 89 jaar, Wetteren; De Bondt Gabriel, 73 jaar, Moorsel-Aalst; 
De Bruecker Monica, 82 jaar, Aalst; De Cock Marie, 70 jaar, Moorsel-Aalst; De Deyne Angèle, 80 jaar, Laarne; 
De Doncker Kamiel, 68 jaar, Erembodegem-Aalst; De Moor Maria, 78 jaar, Wetteren; De Vleminck Jan, 47 jaar, 
Roosdaal; De Waele Rudy, 69 jaar, Gijzegem-Aalst; D'herde Odile, 84 jaar, Erpe-Mere; El Mossati Souliman, 49 
jaar, Aalst; Ghysels Maria, 98 jaar, Denderleeuw; Huylebroeck Polydore, 83 jaar, Aalst; Lievens Paul, 80 jaar, 
Aalst; Linthout Godelieve, 77 jaar, Aalst; Middernacht Etienne, 82 jaar, Wetteren; Pyck Augusta, 91 jaar, Aalst; 
Roelandt Petrus, 70 jaar, Dendermonde; Speltens Ghislain, 61 jaar, Pepingen; Van den Meerssche Pierre, 79 
jaar, Moorsel-Aalst en Van Droogenbroeck Johan, 62 jaar, Nieuwerkerken-Aalst. 

Geboorten binnen de stad, opgenomen van 30 december 2013 tot 3 januari 2014 
Albakov Mansur, Erpe-Mere (M); Anghel Angelos, Denderleeuw (M); Bael Carolle, De Panne (V); Bael Simon, 
Erpe-Mere (M); Baert Jinte, Oosterzele (V); Baeyens Armin, Erpe-Mere (M); Beel Remi, Brussel (M); Bigaré 
Felix, Aalst (M); De Gendt Leonardo, Aalst (M); De Kestelier Esteé, Wetteren (V); Deknudt Naud, Ninove (M); 
Dequinnemaere Yannick, Affl igem (M); De Ruysscher Gilles, Aalst (M); De Schryver Luca, Ninove (M); De Spie-
geleer Vince, Erpe-Mere (M); Fjodorovs Timofejs, Aalst (M); Fleurinck Kobe, Erpe-Mere (M); Goeman Lisa, Aalst 
(V); Hanselaer Noëmie, Wichelen (V); Hanselaer Taciana, Wichelen (V); Kiaku Dineh, Aalst (M); Laurier Camil-
le, Haaltert (V); Letot Elodie, Affl igem (V); Louhichi Lylia, Wetteren (V); Maeck Manon, Geraardsbergen (V); 
Maes Lily, Aalst (V); Mawete Mbata Cameron, Haaltert (V); Nevens Leen, Aalst (V); Özdemir Kenan, Erpe-Mere 
(M); Rhimi Louay, Aalst (M); Stammeleer Anne, Lede (V); Steenhaut Milan, Aalst (M); Van den Eynde Noor, 
Haaltert (V); Van Der Voorde Maximilian, Aalst (M); Vande Walle Ferre, Wichelen (M); Van Laere Emily, Aalst 
(V); Van Melkebeke Amy, Erpe-Mere (V) en Wauters Bradley, Ninove (M). 

Overlijdens binnen de stad, opgenomen van 30 december 2013 tot 3 januari 2014 
Boeykens Jean-Marie, 61 jaar, Erembodegem-Aalst; Brondeel Jeannine, 59 jaar, Wichelen; Callebaut Martha, 
93 jaar, Moorsel-Aalst; Callebaut Martine, 62 jaar, Herdersem-Aalst; De Boom Gabriella, 82 jaar, Aalst; De 
Brant Christiane, 78 jaar, Aalst; De Loy André, 59 jaar, Aalst; De Mol Franciscus, 100 jaar, Hofstade-Aalst; 
De Poorter William, 57 jaar, Aalst; Laureys Remi, 77 jaar, Buggenhout; Petit Suzanna, 88 jaar, Aalst; Philips 
Alphonsina, 92 jaar, Herdersem-Aalst; Pots Josephine, 92 jaar, Herdersem-Aalst; Sonck Livina, 84 jaar, Aalst; 
Vandaele André, 93 jaar, Aalst; Van Isterdael Lilly, 87 jaar, Ninove; Van Neck Albert, 86 jaar, Aalst; Verhasselt 
Jeannine, 83 jaar, Aalst en Willemse Maria, 90 jaar, Affl igem.  
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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.

Becton Dickinson Milieuvergunningsaanvraag klasse 1  
De burgemeester maakt algemeen bekend dat door Becton Dickinson Benelux nv 
gevestigd Erembodegem-Dorp 86 te 9320 Erembodegem-Aalst een milieuvergun-
ningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Erembodegem-Dorp 86 te 
9320 Erembodegem-Aalst, kadastraal bekend: Erembodegem-Aalst, afdeling 12, 
sectie B, perceelnummers 0624K, 0624P, een inrichting te exploiteren met als 
voorwerp: het veranderen door uitbreiding en wijziging van een groothandel in 
farmaceutische producten.

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt nog tot 19 januari 2014 ter inzage aan 
de Informatiebalie, Zwarte Zustersstraat 8 te Aalst. 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het col-
lege van burgemeester en schepenen worden gericht en mondeling worden meege-
deeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar. 

  dienst Leefmilieu - sectie Milieuhygiëne
Zwarte Zustersstraat 8 • 9300 Aalst 
tel. 053 73 24 16 • fax 053 73 24 19
leefmilieu@aalst.be 

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

THEATER

BRAAKLAND/ZHEBILDING 
& DE QUEESTE

Angst
Na het succesvolle ‘eerste boek’ uit het tweeluik Heb-
zucht & Angst werpt theatermaker Stijn Devillé zich 
nu op de angst die de wereld teistert sinds de val van 
de banken. De angst die om zich heen grijpt op de 
beurzen, in de politieke hoofdkwartieren, de kabi-
netten, de commissies. Maar ook de angst van vele 
mensen op straat in de Europese steden. Angst start, 
waar Hebzucht eindigt. Het blikt weg van de financiële 
wereld en zoomt in op de rest van onze samenleving. 
Een politieke thriller die de tijd op de staart probeert 
te trappen.
vr 24 jan \\ 20u \\ 20 euro \\ gratis inleiding 
om 19u15 \\ teaser+bon (zie hiernaast)

CONCERT

DJANGOFOLLLIES

Hans Mortelmans Groep & 
gasten
Dit akoestisch kwartet, beïnvloed door de Franse chan-
sonnier Georges Brassens en de Belgische jazzgitarist 
Django Reinhardt, heeft een heel eigen universum 
gecreëerd waarin humor, rebellie en melancholie elkaar 
de hand reiken. Na vier albums heeft de groep een cult-
status bij kleinkunst-, jazz- en folkliefhebbers verovert. 
Ook de grotere podia en organisatoren volgen. 
wo 22 jan \\ 20u \\ 18 euro \\ ruil je 
teaser+bon in voor deze voorstelling en 
geniet 75% korting (1 gratis ticket + 1 ticket 
aan halve prijs) \\ teaser+bon beschikbaar op 
www.ccdewerf.be, 1 bon per klant voor het 
seizoen 2013-2014

COMEDY

FREEK DE JONGE

Circus Kribbe
Job Kribbe is de eerste clown in zes generaties Kribbe 
die niet van nature leuk is. De zoektocht naar het waar-
om leidt ons via Moskou, Parijs, Londen, Hollywood, 
Liverpool, Berlijn, Blechhammer, Putten, Schaesberg, 
Koewacht, Lisieux naar Zwanowice. Onderweg komen 
we Napoleon, Grimaldi, Winnetoe, Al Jolson, Buster 
Keaton, Otto Grossman, Frank Koulenen en koningin 
Wilhelmina tegen. En niet te vergeten een puntgaaf 
keramisch Kindeke in een half verkoolde kribbe.
za 25 jan \\ 20u \\ 27 euro

Maak ook je activiteit bekend !   Wil je ook met je activiteit in deze kalender: registreer je dan via www.uitdatabank.be

Sint-Antoniuskermis Herdersem 2014 
Vandaag wordt in Herdersem een nieuw kermisjaar 
op gang getrokken met de traditionele Sint-Antoni-
uskermis. De Herdersemse Dorpsraad stelt voor dit 
weekend opnieuw een rijkgevuld programma voor. 
Plezier voor jong en oud gegarandeerd! Alle nieuws 
en info op www.bloggen.be/herdersemsedorpsraad. 

Vrijdag 17 januari 
15 uur: Dansnamiddag voor 50 plussers in feestzaal 
“De Kletser”. Gratis toegang en koffi e met koffi ekoek 
en een optreden van zanger-animator William.
20 uur: Boerenfuif jeugdhuis, Grote Baan door 
K.S.A. Herdersem. 

Zaterdag 18 januari
17.30 uur: Streekbierenavond jeugdhuis, Grote 
Baan door K.S.A. Herdersem
18 uur: Eetfestijn in polyvalente zaal Kouterbaan 
ten voordele van de Koninklijke Harmonie 
20 uur: Vernissage ‘Tentoonstelling Parochiaal Cen-
trum 75 jaar’ door het Davidsfonds, een groepsten-
toonstelling met Herdersemse kunstenaars.
21.30 uur: 37ste Dorpsbal in feestzaal ‘De Kletser’. 
Een schlagerfestival met et Herdersems orkest, 
lokale zangers en zangeressen. Gratis toegang.  

Zondag 19 januari 
9 uur: Taartenslag door K.S.A. Herdersem 
10 uur: Plechtige Hoogmis i.s.m. het Koninklijk 
Gemengd Parochiaal Zangkoor 
10 tot 21 uur Groepstentoonstelling Parochiaal 
Centrum door het Davidsfonds 
11.30 tot 15.30 uur: Eetfestijn in polyvalente zaal 
Kouterbaan t.v.v.de  Koninklijke Harmonie 
13.30 uur: Folkloristsche stoet langsheen de 
Pontweg, Broekstraat, Kouterbaan, Kapelleomme-
gang, Middenweg, Grote Baan, Herdersem Dorp, 
Harding, Koekeroel, A. De Cockstraat, Aartstraat en 
Grote Baan. 
16.30 uur: Pensenworp voor kinderen tot 12 jaar. 
Hoofdprijs: De Zilveren Pens. 
17 uur: Pensenworp voor ieder vanaf  12 jaar. 
Hoofdprijs: De Gouden Pens. 

Maandag 20 januari
10 uur: ‘Moorselse Mis’ met offer in natura, gevolgd 
door Openbare Verkoop. 
10 tot 19 uur: Groepstentoonstelling Parochiaal 
Centrum door het Davidsfonds. 
11.30 tot 15.30 uur: Eetfestijn in polyvalente zaal 
Kouterbaan t.v.v. de Koninklijke Harmonie. 
11.30 tot 15.30 uur: Eetfestijn in feestzaal ‘De Klet-
ser’ t.v.v. Kaatsclub S.V. Herdersem.  

Slotbenefi et met eetfestijn voor Geloeif mè Goed
Op zaterdag 18 januari organiseert vzw Carnavalist 
Tot In De kist, in samenwerking met FEN Vlaanderen, 
het slotbenefi et en bene-eat, een eetfestijn ten voor-
dele van de gedupeerde leden van Geloeif Mè Goed.

Het verhaal is ondertussen gekend in heel Vlaanderen. 
30 leden moeten elk 50.000 euro betalen na een brand in 
2004, een onmenselijk bedrag. Draag je steentje bij door 
je aanwezigheid op het eetfestijn en de benefi et, morgen 
18 januari in het Okapi Forum te Aalst. Van 11 tot 23 uur 
vindt daar Bene-eat plaats, een eetfestijn met keuze uit 
2 complete menu's. Wie komt eten krijgt gratis toegang 
op de slotbenefi et vanaf 20.30 uur. De slotbenefi et vindt 

ook plaats in het Forum, de zaal van Okapi Aalstar aan 
de Albrechtlaan in Aalst. Er zijn optredens van Sergio 
met live orkest (Bee Nutz) en Raf Coppens en tal van 
carnavalisten. 

SMS campagne
Nog tot 10 maart loopt ook de sms campagne. GMG 
kan gesteund worden door een sms te sturen naar 4999 
met de tekst "GMG" in hoofdletters, 2,- EUR per sms. 
Een fi lmpje waarin BV's oproepen GMG te steunen 
kun je bekijken op https://vimeo.com/83185669. 

Cursussen en voordrachten

175 jaar na zijn geboorte is Daens nog altijd 
een actief werkwoord op 21 januari 2014
Dienstencentrum De Maretak, 
Albrechtlaan 119a, Aalst; tel. 09 269 32 17; 
academie.mvl@okra.be; 
www.okra.be/middenvlaanderen

Babymassage vanaf 22 januari 2014
Dienstencentrum De Maretak, 
Albrechtlaan 119a, Aalst ; tel. 09 267 57 35; ge-
zondheidspromotie.mvl@cm.be; 
www.cm.be/agenda

Aan de slag met de iPad op 23 en 30 januari 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/579/ipad

Gezond ouder worden. 
Het belang van bewegen op 23 januari 2014
Atelier 13, Dr. André Sierensstraat 13, Aalst 
tel. 053 76 99 94; 
gezonde.activiteitenagenda@nzvl.be; 
www.nzvl.be/gezondengelukkig 

Zingend de wereld rond op 23 januari 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/586/
zingend-de-wereld-rond

Doet u wat God van u verlangt? Op 26 januari 2014
KZ Aalst, Asserendries 89, Aalst 

Bloemschikken voor halfgevorderden 
vanaf 30 januari 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/589/
bloemschikken-voor-halfgevorderden

Evenementen

Sint-Antoniuskermis Herdersem 
van 17 tot 20 januari 2014
Folkloristische stoet en pensenworp 
zondag 18 januari 2014
www.bloggen.be/herdersemsedorpsraad 

Opening Miks Mitrevics en Kristine Kursiša 
op 18 januari 2014
Netwerk/centrum voor hedendaagse kunst, 
Houtkaai z/n, Aalst 
www.netwerk-art.be 

Stoempfestijn SV d’Aa Beloften op 25 januari 2014
SBS De Regenboog, 
Erembodegem-Dorp 21, Aalst 
www.svdaabeloften.be 

Themanamiddag ‘Spanje’ met optreden 
van Ana Ramon op 29 januari 2014 
Dienstencentrum De Maretak, 
Albrechtlaan 119a, Aalst 
www.ldcaalst.be 

Expo en 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; www.privat-fi re-brigade.be; 
mail@privat-fi re-brigade.be

Film

I’m the Same  I’m an Other op 21 januari 2014
Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, 
Houtkaai z/n, Aalst; tel. 053 70 97 73; 
www.netwerk-art.be; info@netwerk-art.be  

Promised Land op 28 januari 2014
Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, 
Houtkaai z/n, Aalst; tel. 053 70 97 73; 
www.netwerk-art.be;  info@netwerk-art.be  

Muziek

Ragini Trio & Madhup Mudgal op 18 januari 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/412/jazz 

Kapitein Winokio op 19 januari 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/411/kapitein-winokio

Djangofolllies – Hans Mortelmans Groep & gasten 
op 22 januari 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/410/djangofolllies

Concert Curieus op zondag 26 januari 2014
Feestzaal stadhuis, Grote Markt 3, Aalst
curieus.aalst@curieus.be 

Podium

Michael Van Peel op 18 januari 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/413/michael-van-peel

Central Park West van Woody Allen 
Regie Geert Amant vanaf 18 januari 2014
Zaal platform, Meuleschettestraat 32, Aalst 
www.toneelatelier.com

Droomedaris – Rex ism ’t Arsenaal 
op 20 en 21 januari 2014 
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/494/droomedaris 

Paulien Cornelisse op 23 januari 2014 
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/409/cornelisse

Braakland / ZheBilding & de Queeste – Angst 
op 24 januari 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/408/angst

Freek de Jonge op 25 januari 2014 
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/407/freekdejonge

Paster Donsj vanaf 28 januari 2014
De Floereminne, Vredeplein 65, Aalst
tel. 0488 56 60 93; www.aabazjoer.be 

Het Gevolg op 30 en 31 januari 2014 
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 78 28 12; 
www.ccdewerf.be/agenda/406/het-gevolg

van 17 tot 30 januari 2014

in Aalst

AALST
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