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Jaargang 1 – Nummer 1 

Juli 2013 

 

 

B U U R T K R A N T 

  

Buurtcomité 

Botermelkstraat-Oude Abdijstraat 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 

Beste buurtbewoner 

 

Op regelmatige basis zal je, als buurtbewoner, een “buurtkrant” ontvangen. 

Wij, de bestuursleden, hebben gemerkt dat niet iedereen over een computer, laat staan internet, 

beschikt en bijgevolg de informatie die op de website van ons buurtcomité staat, kan raadplegen. Dit 

adres is http://bcoudeabdij.wordpress.com/about/. 

Ook de sociale media zoals facebook, twitter, … is voor velen nog onbekend en troost je, ook de 

bestuursleden hebben hier (nog) niet veel kaas van gegeten (… misschien een suggestie om voor de 
buurt een infoavond rond twitter, facebook e.d. te organiseren…). 

Om die redenen willen wij je via deze weg, door middel van een papieren versie, op de hoogte houden 

van het reilen en zeilen van ons buurtcomité. 

 

Wat mag je verwachten in onze edities? 

Wetenswaardigheden over de buurt, een brok geschiedenis, een overzicht van de voorbije en/of 

geplande activiteiten, … Een digitale versie zal je in kleur terugvinden op onze website. 

 

Heb je interesse om een artikel aan te leveren, om foto’s ter beschikking te stellen, om mee te delen 

dat je in blijde verwachting bent of in het huwelijksbootje wil treden of reeds een huwelijksjubileum 

kan vieren, …, geef dit gerust door. We voorzien in de toekomst ook een rubriek “buurtbewoner stelt 

zich voor”. 

 

Wil je op vrijwillige basis helpen om redactioneel ondersteuning te bieden, om de lay-out te verzorgen, 

om artikels of foto’s aan te leveren…, aarzel niet, blijf niet stilzitten en neem dan zeker contact met 

ons op. 

 

Ook je suggesties over dit eerste nummer zijn uiteraard van harte welkom (is het leesbaar en 

overzichtelijk, is het lettertype mooi, …). Wat verwacht je van de volgende edities? Welke rubriek(en) 

zie je graag opgenomen? 

 

Op die manier kunnen wij samen bouwen aan onze buurt. 

We rekenen alvast op je medewerking. 

 

Rony Segaert 

voorzitter  

http://bcoudeabdij.wordpress.com/about/


2 
 

BUURTCOMITE 

 

Het buurtcomité Botermelkstraat-Oude Abdijstraat bestaat uit volgende bestuursleden: 

 

VOORZITTER 

 

Rony Segaert 

Botermelkstraat 134 c 

 053 77 37 87 

(in de week vanaf 18 uur) 

SECRETARIS 

 

Didier Temmerman 

Botermelkstraat 199 a 

 053 80 73 63 

(in de week vanaf 18.30 uur) 

PENNINGMEESTER 

 

Bart Marcoen 

Oude Abdijstraat 1 

 053 70 75 70 

(in de week vanaf 18.30 uur) 

 bcoudeabdij@gmail.com 

 

 

NIEUW LOGO 

 

 
Buurtcomité 

Botermelkstraat-Oude 

Abdijstraat 

 

 

Je hebt misschien al gemerkt dat we op ons briefhoofd, flyers, … 

volgend logo gebruiken: 

 

Haal je tekentalent of grafische kunsten boven, want we willen een 

eigentijds leuk en herkenbaar (nieuw) logo voor onze buurt 

ontvangen. 

Vergeet niet je naam en adres te willen vermelden alsook (indien 

nodig) een korte beschrijving van wat je logo voorstelt. 

Je mag uiteraard meer dan één voorstel/ontwerp indienen. 

Een financiële tegemoetkoming staat hier niet tegenover, wel een fles cava voor het ontwerp dat 

geselecteerd wordt.  

Je geeft ons tevens het recht om dit logo op al onze correspondentie te gebruiken. 

 

Je ontwerp kan je indienen tot uiterlijk 31 augustus 2013 bij de voorzitter, of digitaal doorsturen op 

het mailadres bcoudeabdij@gmail.com. 

 

Wij hopen je bij de verspreiding van onze volgende buurtkrant officieel het nieuwe logo te kunnen 

voorstellen. 

 

  

mailto:bcoudeabdij@gmail.com
mailto:bcoudeabdij@gmail.com
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…DAAR WORDT OP DE DEUR GEKLOPT … of hoe het buurtcomité is ontstaan. 

 

Op 27 mei 2012 vond in heel Vlaanderen de ‘Dag van het Park’ plaats.  

Onze stad deed ook mee en maakte van de gelegenheid gebruik om haar recente aanwinst in het gebied 

Ten Rozen (omgeving Botermelkstraat-Oude Abdijstraat) in de kijker te zetten.  

 

 

Tijdens de ‘Dag van het Park’ (27 mei 2012) 

werd het gebied Ten Rozen (omgeving 

Botermelkstraat-Oude Abdijstraat) in de 

kijker gezet en feestelijk ingehuldigd. Aan het 

speelbos komen een speelheuvel, een 

activiteitenweide, hagen, een moeras, poelen en 

nog veel meer. Je kon een begeleide wandeling 

maken, voor kinderen waren er aangepaste 

activiteiten. 

De eerste zomereik werd ingehuldigd en een 

gedenksteen werd geplaatst als startschot van 

deze dag. Wandelaars kregen een drankje 

achteraf. Majorettes en muziek brachten 

sfeer.  

Er was doorlopend gelegenheid om je ideëen 

rond het speelbos mee te geven. 

 

 

 

Enkele buurtbewoners, Rony, Marthe, Didier en Bart die elkaar tegen het lijf liepen, grapten over een 

buurtcomité…  

Enkele maanden later, op een onverwacht moment, klopte Marthe aan bij Bart, hij riep Didier er bij en 

voor we het wisten waren we als “buurtcomité” begonnen… 

 

 

SPEELBOS “TEN ROZEN” 

 

Tijdens de “Dag van het Park” (mei 2012) werd het eerste voorlopige plan voorgesteld voor het 

speelbos “Ten Rozen” in onze buurt: 

 

 

http://bcoudeabdij.wordpress.com/in-de-media/b1_guu3qhab3_1_depvdbbos_jpg_h170/
http://bcoudeabdij.wordpress.com/about/eerste-plan-speelbos/
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Ondertussen is er een tweede plan gemaakt voor het speelbos, dat zo goed als mogelijk rekening heeft 

gehouden met de op- en aanmerkingen die de buurtbewoners en de bezoekers van de dag van het park 

hebben gegeven. 

 

 

Als comité informeren wij op regelmatige wijze bij de stad naar de verdere ontwikkeling van dit 

speelbos.  

Zo zie je op het plan hierboven ook het ontwerp tot heraanleg van de busstrook/terminal. We hopen 

tegen de volgende editie van dit krantje meer informatie te hebben. Uit goede bron hebben wij 

vernomen dat dit een agendapunt is voor de gemeenteraad van juni.  

We houden je in elk geval op de hoogte. 

 

 

BOEKEN  WERDEN  VAN  ONDER  HET  STOF  GEHAALD 

 

Onder deze rubriek zal je regelmatig een brok geschiedenis vinden over onze buurt. 

Beschik je zelf over historische documenten (en neen, dan bedoelen we niet uw verzameling “oud 

krantenpapier”) die betrekking hebben met onze buurt, aarzel niet ons te contacteren en informeren. 

Bart Marcoen vond volgende informatie: 

 

OUDE  ABDIJ 

 

Omstreeks 1235 kwamen cisterciënzerinnen zich te Aalst aan de rand van de stad vestigen, in een hof 

aan het kruispunt Moorselbaan–Beekstraat, andere bronnen zeggen ons dat de Cisterciënzerinnenabdij 

zou gesticht zijn in 1228 te Mijlbeke en definitief in de orde van Citeaux geïncorporeerd in 1235. In 

1239 zou de abdij verplaatst zijn, maar binnen hetzelfde gehucht. In feite gebeurde deze verplaatsing 

maar in 1256. Volgens andere auteurs zou de stichtingsdatum 1240 zijn en de vestingsplaats Aalst 

buiten de muren. De abdij stond onder het geestelijk bestuur van de abdij van Baudeloo. 
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Deze religieuze gemeenschap vormde één van de eerste teruggevonden kloosters in de stad. 

Dankzij belangrijke schenkingen van de edele familie Raas, heer van Ten Borneken, die “om des Heeren 

genade te verwerven”, al hun eigendommen, landen, bossen, meersen, tienden en andere inkomsten, die 

zij in de parochies Aalst, Moorsel, Baardegem, Maxenzele, Herdersem, Wieze en in andere plaatsen 

bezaten, vrij zonder weergeld noch dienstbaarheid, afstaan ten voordele der zusters van de abdij van 

Ten Roosen, op voorwaarde dat deze een klooster zullen bouwen in het gehucht van Ten Borneken. 

 

 

 

De zusters richtten omstreeks 1258 een groot klooster op aan het einde van de huidige Oude 

Abdijstraat en van de Rozendreef. Het zou gedurende meer dan vijfhonderd jaar een voorname 

landbouwkolonie blijven en mocht met zijn uitgestrekte en vele domeinen doorgaan als een der grootste 

grondbezitters. 

 

De abdij behield al deze bezittingen, tot op het einde der 18de eeuw. Haar uitgebreid domein was 

aanvankelijk voor de abdij geen bron van grote inkomsten. In het bijzonder de bewerking van het 

meeste land vergde grote onkosten. Jaren verliepen eer het werk voltooid was, niet alleen in Mijlbeke 

maar in al de dorpen waar de moerassige gronden drooggelegd werden en in weiden hervormd werden 

en de bossen gerooid en tot akkers beploegd werden. 

 

De godsdienstige beroerten der 16de eeuw waren zeer noodlottig voor het klooster, de zusters werden 

uit hun verblijf verjaagd, de abdijgebouwen en de kerk werden geplunderd, in brand gestoken en 

volledig vernield. 

http://bcoudeabdij.wordpress.com/een-beetje-geschiedenis/tekening-abdij/
http://bcoudeabdij.wordpress.com/een-beetje-geschiedenis/planstratenboek-mijlebeke/
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In 1580 kocht abdis Van den Bossche een huis aan de Oude Vismarkt waar de zusters tot omstreeks 

1622 verbleven. Toen konden het klooster en de kerk, dankzij diverse schenkingen, worden 

heropgebouwd. 

De ingangspoort stond langs de noordwestzijde aan de brede Rozendreef. De prachtige kerk in grijze 

hardsteen van Meldert, was toegewijd aan de Moeder Gods. 

Sint-Markulf’s relikwieën trokken er een grote toeloop van bedevaarders, waarvan er menigeen op 

voorspraak van de heilige, genezing van een hopeloze ziekte bekwamen. 

 

Een der zijaltaren in de kerk was voorbehouden aan de dienst van de H. Ursula. Het geestelijk toezicht 

en het beheer over het klooster Ten Roosen werd aanvankelijk uitgeoefend door de abt van Alne of 

zijn plaatsvervanger de abt van Baudeloo. In de 15de eeuw was Nicolaes Spaens, de abt van Nijzele, 

door de algemene overste van de cisterciënzerorde te Clairveaux aangesteld voor het bestuur zowel 

van de tijdelijke als van de geestelijke belangen, en in deze bediening was hij bijgestaan door twee 

zijner monniken, waarvan de ene de biechtvader der zusters en de andere een lekenbroeder was. De 

politieke en revolutionaire omwentelingen op het einde van de 18de eeuw leidden tot de uiteindelijke 

verdwijning van het klooster. 

 

Na een eerste maal gespaard gebleven te zijn, 

na de inval der Fransen en aangeslagen te zijn 

voor 15.000 gulden, volgde de afschaffing der 

geestelijke verenigingen en de 

verbeurdverklaring der goederen ten voordele 

van het Staatsdomein. De abdij werd gesloten 

en verzegeld in afwachting van de openbare 

verkoping. De kloosterzusters moesten in 

allerijl een nieuw onderdak zoeken. 

 

 

 

 

HALVE EEUW 

 

 
Levensvreugde Verblijven 

vzw Aalst 

 

Bezield en geïnspireerd door 

de jezuïeten werd op 11 april 

1963 door Pater Jozef Van 

den Broeck s.j. Levensvreugde 

opgericht, om aan mensen met 

een matige tot ernstige 

verstandelijke beperking de 

nodige begeleiding te geven.  

Levensvreugde groeide uit van 

een bescheiden project in een 

rijhuis aan de Koolstraat te 

Aalst, tot een veelzijdige 

voorziening op een domein van 

6 ha aan de Botermelkstraat.  

 

Vandaag maakt vzw 

Levensvreugde Verblijven 

deel uit van een groter geheel. 

Naast de patrimonium vzw, 

vzw Levensvreugde, die het 

domein beheert, zijn er de 

vzw Levensvreugde Scholen 

voor buitengewoon 

basisonderwijs (BuBaO De 

Zonneroos) en buitengewoon 

secundair onderwijs (BuSO 

Levensvreugde) en ook het 

vzw Revalidatiecentrum R. De 

Hert. 

 

Als buurtcomité gaan we na 

om in de toekomst 

Levensvreugde nog nauwer te 

betrekken bij enkele van onze 

activiteiten. 

We willen uiteraard langs 

deze weg de directie, 

personeel en verblijvers, 

namens onze gehele buurt, van 

harte proficiat wensen met 

hun “gouden jubileum”. 

 

http://bcoudeabdij.wordpress.com/een-beetje-geschiedenis/plan1777/
http://www.levensvreugde-verblijven.be/
http://www.google.be/imgres?q=50+jaar&start=167&hl=nl&biw=1344&bih=679&tbm=isch&tbnid=UgOvUVdDhV0uTM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_12807480_grunge-50-jaar-happy-birthday-stempel-vector-illustratie.html&docid=SECP8Yc-htvHVM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/dinozzz/dinozzz1203/dinozzz120300026/12807480-grunge-50-jaar-happy-birthday-stempel-vector-illustratie.jpg&w=398&h=400&ei=3Qm_Uftuybs5geiBwAo&zoom=1&ved=1t:3588,r:82,s:100,i:250&iact=rc&page=8&tbnh=200&tbnw=199&ndsp=25&tx=106&ty=121
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ACTIVITEITEN 

 

27 januari 2013 onze eerste BUURT-NIEUWJAARSRECEPTIE… een schot in de roos.  

De opkomst was, niettegenstaande de weergoden ons niet gunstig gezind waren, toch een groot succes.  

Mede dankzij de medewerking en steun van onder meer de stad Aalst en enkele sponsors kon een heel 

degelijke receptie worden aangeboden. 

Wees gerust… in 2014 herhalen we dit ! 

 

 

 

MEIBOOMPLANTING – 30 april 2013 

 

Tijdens de nieuwjaarsdrink werd de idee geopperd om in de buurt een meiboom aan te planten. Tot 

midden de jaren 1980 werd er jaarlijks aan het Spieken een meiboom geplaatst. 

Als buurtcomité zijn we op zoek gegaan naar deze meiboom en hebben deze (de stam) teruggevonden 

aan het Centrum Algemeen Welzijn in de Botermelkstraat, rechtover het Spieken. De stam had zijn 

beste tijd gehad en kon dus niet meer gebruikt, laat staan, opgeknapt worden. 

 

Via via en dankzij het aanspreken van onze connecties, vonden we het materiaal dat we nodig hadden 

(en ja, we zijn hiervoor zelfs meerdere keren een container ingekropen) om een meiboom te kunnen 

opbouwen. De lengte van de stam overtrof onze verwachtingen… 10,39 meter lang. 

 

Het maken van de eigenlijke kroon was op anderhalf uur geklaard: verwarmingsbuizen werden in vorm 

geplooid en omwonden met gips. Enkele dagen nadien begonnen we de eigenlijke kroon en stam te 

versieren. 

 

  

http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/01/dscn5212.jpg
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Enkele sfeerbeelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dag van de waarheid… 

Gezien het terrein waar de meiboom kwam eigendom is van de stad Aalst, konden we – dankzij de 

goedkeuring van het schepencollege – een beroep doen op de technische medewerking van de 

groendienst. 

Het terrein werd in de voormiddag mooi aangelegd, een gat werd geboord en met een kraan werd onze 

boom rechtgezet. 

 

http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/04/dsc04118.jpg
http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/04/dsc04121.jpg
http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/04/dsc04126.jpg
http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/04/dsc04137.jpg
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Halfweg die voormiddag leek het er op dat we onze avondactiviteit in allerijl en onverwachts dienden te 

annuleren, want een massale opkomst van de lokale politie had post gevat aan onze buurt (er was iets 

gaande in/rond de lokalen van Levensvreugde). 

Pas omstreeks 16.15 uur kreeg de voorzitter groen licht om het geplande evenement te laten doorgaan. 

 

 

Na een verwelkoming door de voorzitter, 

nam mevrouw Ilse Uyttersprot (schepen 

bevoegd voor onder meer Cultuur) het 

woord.  

Zij loofde het initiatief en deelde onder 

meer mee dat een buurtwerking en sociale 

contacten met de naaste buren een 

gezond klimaat schept in onze samenleving. 

 

 

 

 

  

http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/04/p4300817.jpg
http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/04/p4300820.jpg
http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/04/dscn5700.jpg
http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/04/dsc04221.jpg
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De aanwezigen konden bij het nuttigen van een afsluitende drink napraten. 

 

 

 
 

 

 

 

AANPLANT  GEBOORTEBOS 

 

In oktober 2012 organiseerde het stadsbestuur een aanplant van het geboortebos. Kinderen die 

geboren werden in 2008 en 2009 kregen de kans om, samen met hun ouders, jonge bomen aan te 

planten op het terrein speelzone Ten Rozen. 

 

  

http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/04/dsc04238.jpg
http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/04/dscn5698.jpg
http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/04/dsc04250.jpg
http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/01/dscn4817.jpg
http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/01/dscn4840.jpg
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Wij informeren of het stadsbestuur een tweede aanplanting voorziet in het najaar van 2013. 

Indien dit het geval is, zullen wellicht de kinderen die geboren zijn in 2010 en 2011 hun boom kunnen 

aanplanten.  

Als buurtcomité zullen we de vraag stellen of de buurtbewoners ook hun eigen boom kunnen aanplanten.  

Op die manier ben je nog actiever betrokken bij de uitbouw van het speelbos. Je verneemt er 

ongetwijfeld meer over in een volgend nummer. 

 

 

WERKZAAMHEDEN  VERKAVELING  TEN  ROZEN 

 

Inwoners van de Oude Abdijstraat zullen het al gemerkt hebben.  

Aan hun achtereigendommen  wordt momenteel naarstig gewerkt. Projectontwikkelaar Matexi bouwt er 

356 koopwoningen. De woonsite Ter Rozen ligt tussen de Rozendreef, Botermelkstraat en Oude 

Abdijstraat. De ontwikkeling gebeurt in drie fasen.  

Matexi hoopt de woonsite klaar te hebben tegen 2017. De eerste fase van de bouw is in volle 

uitvoering. 

Het gebied waar de woningen komen, heeft vaak met wateroverlast te kampen. Daarmee is in het 

ontwerp rekening gehouden. Er komen ondermeer drie ballonvijvers die trapsgewijze in elkaar 

overvloeien. Bovendien is er ook rekening mee gehouden dat het terrein zelf doorlatend is, waardoor 

bij hevige regenval het water in de grond sijpelt.  

 

In de eerste fase voorziet de bouwgroep 5 appartementsgebouwen en 46 eengezinswoningen. De wijk 

wordt een woonweefsel voor jonge gezinnen en senioren. De opbouw gebeurt met lussen rond een 

hoofdas. De eerste fase is goed voor een investering van 2,26 miljoen euro.  

http://bcoudeabdij.files.wordpress.com/2013/01/dscn4835.jpg
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De appartementsblokken zullen uiteindelijk één geheel vormen met de Dewacoblokken aan de overzijde 

van de Rozendreef. 

Fase 2 en fase 3 zijn thans aangevat. Het terrein werd geëffend (bomen, struiken, … werden 

weggehaald) en alles wordt in gereedheid gebracht om de nutsvoorzieningen en wegen aan te leggen. 

Pas nadien kan de bouw van de woningen beginnen. 

 

 

 

Misschien is het moment aangebroken voor sommige inwoners van de Oude Abdijstraat om na te gaan 

of er herstellingen moeten uitgeoverd worden aan de “achterafsluiting”? We willen als comité maar de 

tip meegeven dat je nu nog gemakkelijk herstellingswerken kan uitvoeren, nu de nieuwe achterbuur er 

nog niet is. 

 

 

VAKANTIE 

 

Binnenkort zullen heel wat buurtbewoners genieten van hun jaarlijkse vakantie.  

De een zal de zon opzoeken (’t ja, wie zoekt die de laatste tijd niet?), anderen zullen een rustige 

vakantie beleven, nog anderen zoeken het hooggebergte op, … je hebt er ook die gewoon thuis blijven 

(en we willen zeker geen afbreuk doen aan die categorie) om te genieten van de rust…  

 

Trek je er op uit?  

Deel dit (naast je familie) zeker mee aan je buur, zodat die ook een oogje in het zeil kan houden. 

Hij/zij kan bijvoorbeeld de luiken openen en sluiten, de brievenbus leeghalen, … 

FASE 2 

 

FASE 3 
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Wist je trouwens dat je ook bij de politie van Aalst een “Afwezigheidstoezicht” kan aanvragen?  

Je woning wordt dan opgenomen in het patrouilleschema zodat de politie regelmatig langs je woning 

rijdt om een oogje in het zeil te houden. Voor de aanvraag van dergelijk toezicht kan je de lokale 

politie van Aalst contacteren op het nummer 053 73 27 27. 

 

We wensen je alvast een deugddoende vakantie ! 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever:  

Rony Segaert, voorzitter buurtcomité 

 

Teksten: 

R. Segaert, B. Marcoen, D. Temmerman 

 

Correspondentieadres: 

R. Segaert, Botermelkstraat 134 c, 9300 Aalst 

 

Redactioneel nazicht: 

J. De Ridder 

 

Foto’s: 

K. Segaert, B. Marcoen 

 

http://www.google.be/imgres?q=verlof&um=1&hl=nl&biw=1344&bih=679&tbm=isch&tbnid=FK75w7uAEgxF4M:&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/prettige/&p=4/&docid=EuPk4Clh9mAoAM&imgurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/p/prettige/Prettig_verlof2.gif&w=574&h=323&ei=VaK5UeKvLcbXPPn8gPAL&zoom=1&ved=1t:3588,r:21,s:0,i:156&iact=rc&page=2&tbnh=168&tbnw=298&start=11&ndsp=22&tx=191&ty=82

