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Jaargang 2 – Nummer 5 

Zomer 2014 

 

 

B U U R T K R A N T 

 

 
e-mail: bcoudeabdij@gmail.com  

website: http://bcoudeabdij.wordpress.com 

 

WOORDJE  VAN  HET  BESTUUR 

 

 

Beste buurtbewoner 

 

Terwijl onze Rode Duivels het beste van zichzelf geven in Brazilië (en als we menig voetballiefhebbers 
en vooral –kenners mogen geloven, spelen én winnen zij de finale); ruimen andere dorps-
/landgenoten puin na de hevige hagelstorm(en) tijdens het voorbije Pinksterweekend. Het zal je maar 
overkomen. Wij geven alvast enkele aanbevelingen mocht je zelf het slachtoffer zijn van een 
natuurramp. 

 

Met de zomer in aandacht, blikken wij in dit buurtkrantje ook even terug naar de onthulling van onze 
vernieuwde meiboom. Hieronder zie je links het resultaat van onze eerste meiboom (editie 2013), 
rechts zie je de ‘extreme-make-over-versie’ 2014. 

 

  
 

Dit krantje kan je tevens in kleur raadplegen op onze website http://bcoudeabdij.wordpress.com.  

 

Mogen wij je alvast een deugddoende vakantie toewensen?  

 

De bestuursleden 
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ACTIVITEITEN 

 

 

 

ONTHULLING  VERNIEUWDE 

“VREDES”-MEIBOOM 

30 april 2014 

 

GROOT SUCCES 

 

 

 

Alvorens de vernieuwde meiboom kon onthuld worden op het speelbos “Ten Rozen”, hadden de 
medewerkers van de dienst Groen van het stadsbestuur (de stad is eigenaar van het terrein) dit terrein 
gemaaid. Ook voor de eigenlijke opstelling van de 10,4 meter hoge boom konden wij op de logistieke 
steun van de stad rekenen, waarvoor uiteraard onze gewaardeerde en hartelijke dank. 

 

Tevens werd het terrein feestelijk versierd met vlagjes (in de kleuren van Aalst) en kon – met behulp 
van enkele buurtbewoners – een feesttent worden opgezet. 

 

Bij aanvang gaf Spektakelgroep Vredon het beste van zichzelf. 

 
 

In zijn toespraak verwees voorzitter Rony Segaert 
naar onze vaste trouwe partners.  

Voor de stad Aalst hebben wij het wapenschild 
voorzien (en de ajuin die de top van onze meiboom 
siert) en voor vzw Levensvreugde verwijst het hert 
naar de oprichter van deze vereniging, nl. de heer 
Romain De Hert.  

Voor de Botermelkstraat hebben wij een melkkan 
voorzien, de abdij verwijst naar de Oude Abdijstraat 
en de vier gekleurde rozen naar het speelbos “Ten 
Rozen”.  

Tot slot ook het embleem van de wijk ‘Den Arend’ 
waartoe onze buurt hoort. De kroon zelf werd met 
kunstgroen, rozen en linten aangekleed. 
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In elk geval waren de weergoden ons gunstig gezind die woensdagavond, want onder massale 
belangstelling heeft Vlaams Minister Joke Schauvliege en schepen Ilse Uyttersprot onze vernieuwde 
meiboom onthuld.  

Het was de talrijk opgekomen pers niet ontgaan dat er zelfs “strijd om het lintje” werd gevoerd tussen 
de aanwezige Aalsterse politici: 

 
van links naar rechts:”Schepenen Dylan Casaer, Ilse Uyttersprot, Ann Van de 
Steen en burgemeester Christoph D’Haese strijden samen met Vlaams 
Minister Joke Schauvliege voor het doorknippen van het lintje, terwijl schepen 
Iwein De Koninck toekijkt. Ook de kinderen (Eline Temmerman en Linde en 
Fien Verbeiren) vinden het grappig.” 

 

 

Op de tonen van de Europese 
hymne werden enkele duifjes gelost 
die resoluut de vlucht naar hun hok 
kozen.  

 

Ook de reacties, die bij de 
afsluitende drink werden geuit, 
waren positief.  

Het streekbiertje Pee Klak (zie ook 
verder) werd gesmaakt. 

 
 

 

 

Heel wat buurtbewoners waren gecharmeerd 
door het orkestje “Goe Vals en uit de Moate”, die 
onze meiboomplanting muzikaal opluisterde. 

 

Meer info over dit orkest kan je steeds vinden 
via hun blog: 
http://www.bloggen.be/goevalsenuitdemoate/ 
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Op de foto zie je de trotse bestuursleden van het buurcomité Oude Abdijstraat en Botermelkstraat: 
secretaris Didier Temmerman, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, 
voorzitter Rony Segaert en penningmeester Bart Marcoen (op de rechtse foto staan zij in het 
gezelschap van Aalsters schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot). 

 

Een selectie foto’s van “The making of” en van de eigenlijke onthulling kan je raadplegen op onze 
website (via volgende link “http://bcoudeabdij.wordpress.com/fotos/meiboom-2014/”). 

 

 

Deze activiteit komt tot stand dankzij de medewerking en steun van: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tot slot nogmaals van harte dank aan de 
buurtbewoners en sympathisanten die een 
handje hebben toegestoken bij de op- en afbouw 
van de tent en bij het bedienen van de dranken 
tijdens de afsluitende receptie. 
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Onze partner “Levensvreugde 
vzw” schonk in haar jongste 

nieuwsbrief (editie mei 2014) 
ook aandacht aan de 
meiboomonthulling. 

 

 
Meiboomfestiviteit gaat niet 

onopgemerkt voorbij 

 

door gebruikers Renée Geeroms 
en Véronique Redant 

 

 

“’s Avonds was er de meiboomplanting van het buurtcomité op het speelbos ‘Ten Rozen’, aan de hoek 
van de Botermelkstraat en de Oude Abdijstraat.  

Minister Joke Schauvliege en schepen Ilse Uyttersprot waren present om de vernieuwde meiboom 
plechtig te onthullen. Naast andere politici en onze sympathieke wijkinspecteur waren opvallend veel 
mensen uit de buurt aanwezig. 

De leefgroep van mevrouw Van Berkel met de begeleidsters Lies en Jorien mocht hier Levensvreugde 
vertegenwoordigen. 

 

  
 

In haar toespraak heette minister Schauvliege heel in het bijzonder onze afvaardiging van harte 
welkom.  

Veel aanwezigen waren trouwens blij om met onze bewoners eens wat beter kennis te kunnen maken. 
‘We zien ze wel af en toe op straat, maar nu hebben we de gelegenheid voor een gezellige babbel en 
voor een glaasje samen’, zei één van onze buren. 

Tussendoor zorgde Vredon voor een mooi spektakel met vlaggen. Op het einde werden duiven 
losgelaten. Er was ook een muziekgroepje, ‘Goe vals en uit de moate’. We genoten verder van een leuke 
receptie met een lekker chipje en we hebben twee keer kunnen drinken! 

De meiboom blijft tot eind mei staan, daarna wordt hij netjes opgeborgen voor volgend jaar. Dan 
willen wij er gaarne opnieuw bij zijn.”  

 

Wil je de nieuwsbrief van vzw Levensvreugde ook regelmatig ontvangen? Neem dan contact op met 
vzw Levensvreugde Verblijven, Botermelkstraat 201, 9300 Aalst – tel. 053 76 79 79.  

Voor de nieuwsbrief kan je terecht bij eindredacteur Werner Wauters (e-mail: 
ww@levensvreugde.be). 
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PROMOTIE VAN EEN STREEKPRODUCT 

 

 
 

Tijdens de meiboomplanting werd er een streekbier geschonken, dit viel zeer in de smaak bij de 
buurtbewoners.  

We zochten en vonden een beetje meer informatie over dit bier: 

- Pee Klak is een streekbier dat in juni 1990 het daglicht zag. 

- Er zijn drie variëteiten: 
 PEE KLAK BLOND: 5,4°, het wordt gebrouwen door Brouwerij Strubbe te Ichtegem op basis 

van ongemoute gerst en kruidenmengeling; 
 PEE KLAK SPECIAL: 7,5°, is tripelachtig en fruitig, het wordt gebrouwen door Brouwerij 

Crombé te Zottegem; 
 PEE KLAK GRAND CRU: 8,4°, is een Amberkleurig bier dat eveneens door Brouwerij 

Crombé uit Zottegem wordt gebrouwen. 

 

In deze bieren worden 3 hopsoorten uit de streek van Aalst gebruikt: Brewers Gold, Northen en 
Allertou. 

 

PEE KLAK 

Pee Klak zelf werd geboren te Moorsel in een lemen hut aan de Stevenkapel op 7 april 1860. 

Zijn vader So stierf zeer vroeg en zijn moeder Trien Lissens bleef met zeven kinderen zitten. Pee Klak 
was er de oudste van. Als jongeman was hij drie jaar soldaat bij de infanterie, waar hij zich speciaal 
wist te onderscheiden als “Lutteur”. 

Hij verdiende zijn brood als leurder met vis, die hij verkocht van op zijn hondenkar. 

Humor bleek voor Pee Klak de enige uitweg om zijn schamel bestaan en veel miserie te ontlopen. 

Maar zijn spot werden niet altijd in dank aanvaard, zodat hij menigmaal terecht kwam in de 
Dendermondse gevangenis of onder de pui van het Moorselse gemeentehuis. 

Pas toen zijn moeder overleden was, trouwde hij, 61 jaar oud op 18 juli 1921 met Clementine Colpaert 
uit Outer bij Ninove. Hij ging dan in het “kattestraatje” wonen. Toen de buurt een jaar voor zijn dood 
een burleske Pee Klak-stoet op touw zette, die zelfs naar Aalst trok op de Varkensmarkt, liet hij zich, 
ondanks de praalboog aan zijn huisje, niet zien. 

In de lente van 1929 was Pee drie dagen lang een zieke gaan verzorgen. Pee, die veel te veel pinten en 
borrels gedronken had, was ’s nachts in de Kasteeldreef in slaap gevallen en had er het pleuritis 
opgedaan. De buren verzorgden hem tot hij stierf. Op 30 april 1929 was Pee klak er niet meer. 

Gelukkig blijft zijn herinnering bestaan in een lekker streekbiertje. 
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STORMSCHADE 

 

Tijdens het Pinksterweekend waren er diverse onweders 
die gepaard gingen met felle hagelbuien.  
Zo moest de laatste oefenwedstrijd van de Rode Duivels 
voor ruim 45 minuten worden stilgelegd.  
 
Ook in de nacht van zondag 8 op maandag 9 juni was er een 
onweer met een felle hagelbui. Heel wat mensen (vnl. boven 
Gent, het Waasland en in het Antwerpse) werden zwaar 
getroffen door schade aan hun huis (beschadigde veranda’s, 
dakramen, …), hun auto of in de tuin (tuinmeubilair, 
tuinhuizen, sierverlichting, …). 
Naast particulieren zijn er ook heel wat bedrijven getroffen. 
In principe zal het gemeente-/stadsbestuur er bij 
Binnenlandse Zaken op aandringen om dergelijke situaties 
te laten erkennen als ramp.  
Dan kan er een tussenkomst zijn van het Rampenfonds. 

 
 

 
Wat moet je doen? 
Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsagent. Oefen in elk geval wat geduld uit, want 
zij zullen wellicht overspoeld worden met schademeldingen. 
Voor een latere vergoeding van de schade is het alvast belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal 
te verzamelen (foto’s, facturen van herstellingen, getuigenverklaringen, ...). 
Uiteraard mag je heel dringende herstellingen (laten) uitvoeren, om erger te voorkomen. 
 
Heel wat info kan je ook raadplegen op de website www.crisiscentrum.be. 
Op de website van Binnenlandse Zaken kan je de brochure over rampenschade downloaden. Let op: 
deze informatie is enkel van toepassing indien het stormweer erkend wordt als ramp. 
 
Hieronder enkele aandachtspunten uit de brochure (bron: Rampenfonds): 
 

Indien u ingevolge een overstroming, een aardbeving, het overlopen of de opstuwing van openbare 
riolen of ingevolge een aardverschuiving of grondverzakking schade heeft opgelopen: CONTACTEER 
UW VERZEKERAAR! 

Sinds de integrale inwerkingtreding van de wet van 17 september 2005 op de 
landverzekeringsovereen-komst (1 maart 2007), zijn het immers de verzekeraars – en niet langer het 
Rampenfonds – die het merendeel van de "gewone" schade (aan woningen en inboedel) voor deze 
risico's moeten vergoeden. 

 

In het kader van deze natuurfenomenen komt het Fonds enkel nog tussen voor: 

- de goederen die geen eenvoudig risico inhouden; 

- de landbouwgoederen die in principe uitgesloten zijn van de dekking door de verzekering, namelijk 
de niet binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de 
bosaanplantingen; 

- de voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport; 

- de goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van het slachtoffer (het gaat 
om slachtoffers die op de dag van de ramp een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp 
ontvingen of die in aanmerking konden komen voor het verkrijgen van een leefloon of een 
gelijkwaardige hulp – KB van 20-12-2007); 

- de goederen die tot het openbaar domein behoren van de rechtspersonen die opgesomd zijn in 
artikel 42 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan 
private goederen door natuurrampen. 
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Samengevat, indien u ingevolge één van de hierboven vermelde risico's, schade heeft opgelopen: 

I Aan goederen die binnen een brandpolis - eenvoudige risico's verzekerd zijn 

Zelfs als dergelijk schadefeit als algemene ramp erkend werd, heeft het GEEN ZIN om nog een 
dossier in te dienen bij de provinciegouverneur. Het Rampenfonds vergoedt de franchise van 
de verzekeringen NIET. 

 

II Aan goederen die niet verzekerd zijn alhoewel een verzekering "brand - eenvoudige risico's" 
mogelijk was 

Ook in dit geval heeft het geen enkele zin een dossier in te dienen bij de provinciegouverneur, 
zelfs als het schadefeit als algemene ramp erkend werd: het Rampenfonds zal toch niet 
tussenkomen. Alleen de slachtoffers die kunnen bewijzen dat zij op het ogenblik van de ramp 
recht hadden op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening kunnen een dossier 
indienen. 

 

III Aan goederen die in principe niet verzekerbaar zijn binnen een brandpolis - eenvoudige risico's 

In dit laatste geval kan u - vanzelfsprekend op voorwaarde dat het schadefeit als algemene ramp 
erkend werd - voor dergelijke goederen een verzoek tot schadeloosstelling indienen bij de 
provinciegouverneur, die uw aanvraag individueel en concreet zal onderzoeken en nagaan of u 
voor deze schade recht heeft op een financiële staatstegemoetkoming. 

In geval van storm of hagel: in principe komt de verzekeraar tussen, maar u kunt bovendien een 
dossier indienen bij het Rampenfonds. De franchise van 250 euro en de ¾ van de tussenkomst van de 
verzekering zullen echter afgetrokken worden van uw schadevergoeding, die miniem kan zijn (of 
gelijk aan nul). 

 

Voor meer informatie kan je ook terecht bij: 

 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Dienst Rampenschade 

Kalandeberg 1 

9000 GENT 
tel.: 09 267 88 51 

 

 

FOD Binnenlandse Zaken 

Directie Rampenschade 

Leuvenseweg 1 

1000 BRUSSEL 
tel.: 02 500 24 31 

http://www.rampen.be 

mail: rampen@ibz.fgov.be  

Stad Aalst 

Dienst Noodplanning 

Markt 3 

9300 Aalst 
tel.: 053 77 93 00 

mail: info@aalst.be  

 

 

(ON)GEWENSTE MAIL – (ON)GEWENSTE POST ? 

 

Wil je regelmatig per mail op de hoogte worden gebracht van onze activiteiten, geef dan je naam en 
mailadres door op bcoudeabdij@gmail.com zodat wij je kunnen toevoegen bij onze contacten. Heb je 
geen mail, geef dan je naam en adres door aan de bestuursleden. 

Wens je onze gedrukte correspondentie niet meer te bekomen, laat dit dan ook zeker weten: 

R. Segaert (Botermelkstraat 134 c); D. Temmerman (Botermelkstraat 199a), B. Marcoen (Oude 
Abdijstraat 1).  

Sta je nog niet in ons bestand en wil je opgenomen worden? Geef dan je coördinaten door.  
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CARNAVAL 2015 

 

 

Carnaval 2015 – stoet op 15 februari in het 
centrum van Aalst. 

Dit lijkt nog veraf, maar bij sommige 
buurtbewoners begint het al te kriebelen. 

Wist je dat een jonge buurtbewoner meedingt 
naar de titel van “Prins Carnaval 2015”? 

In onze volgende buurtkrant stellen wij die 
kandidaat voor. 

 

 

 

CULINAIR HOEKJE - AJUINCONFITUUR 

 

Benodigdheden:  

- 1.250 gram ajuinen, gepeld en in dunne ringen 
gesneden  

- 3 eetlepels zout  

- 1 kg kristalsuiker  

- 500 ml azijn  

- 2 theelepels kruidnagels (doe de kruidnagels in een 
stukje neteldoek, zodat ze er achteraf makkelijk uit de 
vissen zijn)  

- 3 theelepels karwijzaad  

 

 

 

Bereidingswijze: 

Bestrooi de ajuinen met het zout en meng goed en laat ze 1 uur staan en spoel ze af.  

Dep de ajuinen goed droog met een keukenhanddoek.  

Daarna doe je de suiker met de azijn en de kruidnagels in een pot en breng je het geheel (5 min.) 
zachtjes aan de kook.  

Voeg de ajuinringen en het karwijzaad toe en breng weer aan de kook, schuim af en draai het vuur 
laag.  

Laat de ajuinen 2 uur à 2,5 uur koken tot de siroop dik is en de ajuinen goudbruin. Neem de pot van 
het vuur en laat de confituur enkele minuten opstijven.  

Doe de confituur in gesteriliseerde potten en sluit ze.  

Je kan de confituur direct eten, maar hij wordt wel lekkerder met langer staan.  

Deze confituur is ideaal bij wild, lams- en schapenvlees.  

 

Dit receptje is goed voor ongeveer 1,5 kg confituur en de confituur blijft ongeveer 2 jaar goed.  

Je kan de potten ook steriliseren in de oven. Je zet ze op een bakplaat in een heteluchtoven van 100°C 
gedurende 15 minuten. 

 

 

Verantwoordelijke uitgever & correspondentieadres:  

R. Segaert, voorzitter, Botermelkstraat 134 c, 9300 Aalst 
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