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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 

 

Er is weer heel wat gebeurd tussen het verspreiden van onze vorige buurtkrant (eind juni 2014) en het 
moment waarop je dit exemplaar kan lezen. 

 

Zo weten we ondertussen dat: 

- exact 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog werd uitgevochten; 

- Duitsland wereldkampioen voetbal geworden is in Brazilië; 

- vlucht KL4103 (of beter gekend onder MH17) op 17 juli 2014 bij vergissing uit de lucht werd 
geschoten en er een kleine 300 personen daarbij op onvoorstelbare wijze het leven lieten;  

- de Italiaan Vincenzo Nibali eindwinnaar is in de Tour de France en ondertussen ook al de 
Aalsterse lucht heeft opgesnoven tijdens het jaarlijkse na-tourcriterium; 

- we tussen de regenbuien door toch enkele prachtige zomerdagen hebben gehad; 

- Cirk 2014 alweer een zeer geslaagde editie was; 

- je bij hulp meestal een beroep kan doen op je (naaste) buren: “beter een goede buur dan een verre 
vriend”; 

 
- ook onze buurt mogelijks te vrezen heeft om de komende maanden zonder elektriciteit te zitten. 

 

Na het lezen van dit krantje weet je ook meer over “Rosa, Désirée en Irene”. 

 

Ook deze editie kan je tevens in kleur raadplegen op onze website http://bcoudeabdij.wordpress.com. 

 

Mogen wij je alvast veel leesplezier toewensen?  

 

De bestuursleden  
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GEPLANDE  ACTIVITEITEN 

 

 

HERSTACTIVITEIT 

 

 
 

 

Op zondagnamiddag 5 oktober 2014 organiseren wij een herfstwandeling. Deze wandeling zal terug 
langs landelijke (verharde en onverharde) buurtwegen lopen, dus goede wandelschoenen zijn een must.  

Voor die bewoners die moeilijk(er) te been zijn, wordt de kans geboden om een ritje te maken met een 
huifkar (ongeveer 40 minuten/rit). Per huifkarrit kunnen er maximum 16 personen mee. Snel 
inschrijven is de boodschap. 

In elk geval verzamelen we vanaf 13.30 uur aan het zaaltje van Levensvreugde (daar waar we onze 
nieuwjaarsactiviteit hebben georganiseerd). Doorlopend is er cafetaria.  

Het einde van de activiteit is voorzien omstreeks 17 uur, waarna u nog gezellig kan napraten bij een 
drankje. 

Om organisatorische en praktische redenen werken wij terug met voorinschrijving. 

 

Bijkomende informatie ontvang je via een afzonderlijke uitnodiging. 

 

 

HALLOWEEN – OOK IN ONZE BUURT?  DOE JE MEE? 

 

Halloween is een feestdag die vooral in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada 
gevierd wordt en de laatste jaren meer en meer bekendheid geniet in ons land. Vooral bekend van 
Halloween zijn de uitgeholde pompoenen, die dienst doen als lampionnen.  

 

Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die 
versierd zijn met pompoenen en lichtjes en roepen “trick or treat”, waarbij de keuze wordt gegeven 
tussen een plagerijtje uithalen of iets lekkers (meestal snoep) krijgen. De bewoners geven de kinderen 
dan snoepjes.  

 

De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond 
voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober 
was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er 
even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar. 
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Een oproep naar onze buurtbewoners. Versier 
vanaf 25 oktober 2014 je raam/venster, 
voordeur of voortuin in het kader van 
Halloween. Laat je inspiratie de vrije loop en 
voorzie spinnenwebben, spinnen, doodskoppen, 
pompoenen, heksen op bezemstelen, …. 

Een jury zal op een donkere herfstavond 
langsheen de huizen floreren en de mooiste 
versieringen nomineren. Wie weet val je wel in 
de prijzen… 

 
 

 

SINT-MAARTEN  OP  BEZOEK 

 

 
 

Sint-Maarten zal begin november weer heel wat 
werk hebben in het land, wie weet, ook in onze 
buurt. 

Kinderen (tot en met 12 jaar) kunnen zich al 
aanmelden, want zij zullen later persoonlijk op 
de hoogte worden gebracht en genodigd worden 
tot bij de enige echte Sint. 

Kleur de prent (op de achterkaft van deze 
buurtkrant) (1 tekening/kind) in, vul je naam, 
leeftijd en adres aan en bezorg de tekening 
uiterlijk op 25 oktober 2014 in de brievenbus 
(Botermelkstraat 199 a). 

Extra kleurplaten kunnen afgehaald worden op 
voormeld adres, maar zijn ook raadpleegbaar op 
de website http://bcoudeabdij.wordpress.com.  

 

STROOMONDERBREKING 

 

De kaart met gemeenten en elektriciteitscabines die 
afgeschakeld zullen worden bij mogelijke stroomtekorten 
deze winter is opgemaakt. Komt het effectief tot een 
stroomtekort, dan zullen zones met gemeenten van over het 
hele land hoogstens 3 uur (tussen 17 uur en 20 uur) worden 
afgeschakeld. Via diverse kanalen zal je tijdig (ongeveer een 
week voordien) op de hoogte worden gebracht indien het zo 
ver komt.  
Ook jij kan je steentje bijdragen om het elektriciteitsverbruik te beperken.   

http://bcoudeabdij.wordpress.com/
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Enkele tips: 

- doof de lichten wanneer je een ruimte of een gang verlaat; 

- beperk het aantal lampen in de ruimte waarin je je bevindt en stem de lichtsterkte af op de uit te 
voeren taak (koken, lezen,...); 

- gebruik lampen die weinig verbruiken; 

- zorg ervoor dat er zoveel mogelijk natuurlijk licht binnenkomt; 

- verwarm de leefruimten tot maximaal 19-20 graden. Laat de temperatuur 's nachts of als je niet 
thuis bent, zakken tot maximaal 15 graden. Stel de temperatuur in op 12 graden als je langdurig 
afwezig zal zijn; 

- sluit 's avonds de gordijnen en rolluiken; 

- gebruik de wasmachine, droogkast en vaatwasser zoveel mogelijk tussen 22 uur en 6 uur; 

- was op lage temperatuur, bijvoorbeeld 30 graden; 

- gebruik een laptop in plaats van een vaste computer; 

- schakel al je apparaten volledig uit, zet ze niet in waakstand; 

- trek de lader van je gsm of laptop uit het stopcontact wanneer het opladen afgelopen is. 

 

 

LIEF EN LEED - JUBILEUM - VERHUIS 

 

  
 

- Op vrijdag 4 juli hingen opvallend veel ballonnen aan de huizen in een deel van de Botermelkstraat en 
Oude Abdijstraat en werden de bewoners van Botermelkstraat 136 overstelpt met telegrams en 
felicitaties. Naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum, had de aanverwante familie vooraf 
opgeroepen om Marie-Odile en Hugo te willen verrassen. Uit goede bron hebben wij vernomen dat zij 
dit ten zeerste konden waarderen. 

- Op 10 september was het de beurt aan Hildegarde en René (Botermelkstraat 140) om hun gouden 
huwelijksjubileum te vieren. 

- Ook de jongste inwoner van onze buurt is thans gekend, want op 2 september 2014 werd Louise 
geboren. Louise is het eerste kindje van Evy en Hans (Oude Abdijstraat 5). 

Namens het buurtcomité werd aan de jubilarissen, alsook aan de jonge ouders, felicitaties overgemaakt 
in een telegram en werd hen een passend geschenk bezorgd. 

 

Heb je in de toekomst iets te vieren (bv. je treedt in het huwelijk of je viert een 25-, 50- of 75-jarige 
huwelijksverjaardag, je bent 25 jaar vrijgezel of je maakt kennis met Sarah of Abraham, …), laat het dan 
zeker weten aan één van de bestuursleden of bezorg een berichtje op het secretariaatsadres (p/a 
Botermelkstraat 199 a, e-mail: bcoudeabdij@gmail.com). Wie weet volgt er dan ook een attentie. 

 

Indien een gezinslid ernstig ziek is, of een buurtbewoner komt te overlijden… ook dergelijk nieuws mag 
gemeld worden. Wij zullen hier discreet mee omgaan. 

mailto:bcoudeabdij@gmail.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=szJysdzE23fHMM&tbnid=Z4dTujLC26fcWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://karin-creativitybykarin.blogspot.com/2011/05/labeltjes-voor-huwelijksverjaardag.html&ei=LSzWU5XaA4jBOLGfgKAP&bvm=bv.71778758,d.ZWU&psig=AFQjCNFpnwamCqsN01Jt5qCgvSE9wpWGsQ&ust=1406631287300705
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ksEDdL6msy-dPM&tbnid=7RmewuAy4MhyIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.seniorennet.be/ecards/gallerybrowser.php?cat_id%3D13&ei=kizWU8KaN4nkOtiDgLAP&bvm=bv.71778758,d.ZWU&psig=AFQjCNFa-EfQ5hdRLARnmFtkNEBF4aH58A&ust=1406631394684127


 

 

Mocht je verhuizen en wens je verder op de hoogte 
gehouden te worden over het reilen en zeilen van ons 
buurtcomité en wil je in de toekomst het buurtkrantje en/of 
uitnodigingen tot onze activiteiten blijven ontvangen, geef 
dan zeker je (mail)adres door aan het secretariaat.  

 
 

OPENBAAR ONDERZOEK SPEELBOS “TEN ROZEN” AFGEROND 

 

 

Op drie plaatsen heeft het stadsbestuur medio juli 2014 een 
bekendmaking aangeplakt ter hoogte van het speelbos “Ten 
Rozen”, met het oog op het inrichten van het speelbos en het 
aanleggen van een wandelweg op percelen gelegen tussen de 
Botermelkstraat, Oude Abdijstraat en Rozendreef. 

 

Namens het buurtcomité werd een brief gericht naar de stad, 
niet omdat wij bezwaar hebben op deze inrichting, doch wel 
om onze bedenkingen, visie, suggesties rond die aanleg 
kenbaar te maken. Onder meer hebben wij aandacht gevraagd 
voor het veiligheidsaspect en sociaal karakter; de aanleg van 
mogelijke natuurlijke speelelementen; het onderhoud van het 
speelbos; het voorzien van een vaste locatie op het terrein voor 
onze meiboom; een informatiebord; … 

 
 

Vanuit de stadsdiensten hebben wij het antwoord ontvangen dat na het toekennen van de 
bouwvergunning (wordt verwacht eind augustus) de aannemer zal starten met de eerste fase in de 
aanleg van het speelbos Ten Rozen. Dit houdt in het uitdiepen van de natte depressie aan de oostkant, 
deze grond gebruiken voor de aanleg van de speelheuvels aan de westkant en de aanleg van de 
hoofdpaden. Hiervoor werd het openbaar onderzoek gevoerd. Deze werken zullen worden uitgevoerd in 
de periode september-oktober 2014. 

 

Voor de verdere inrichting van het speelbos zal de stad een beroep doen op het Regionaal Landschap 
Schelde-Durme (www.rlsd.be).  

Sinds maart 2014 maakt Aalst deel uit van het RLSD. Deze vzw werkt actief aan de bescherming van het 
landschap en wil een groot publiek sensibiliseren voor de natuurlijke, de landschappelijke en de 
cultuurhistorische waarden van een streek. Een belangrijke doelstelling van het regionaal landschap is te 
werken aan draagvlakverbreding voor natuur en landschap. Dit doen ze onder andere door lokale 
verenigingen te ondersteunen bij het organiseren van opleidingen, activiteiten en evenementen rond 
natuur- en landschap. Ze hebben ook veel ervaring in de herinrichting van speelplaatsen en openbare 
speelterreinen/speelbossen waarbij kinderen en natuur vrij spel krijgen. 

 

Het RLSD zal dus, in samenspraak met de stedelijke diensten Leefmilieu, Planning en Onderhoud 
openbaar domein - team Groen, instaan voor de verdere inrichting van het speelbos Ten Rozen. De 
mogelijkheden zijn o.a. het voorzien van een toegangspoort met infobord, een knuppelpad en een aantal 
natuurlijke speelelementen.  

http://www.rlsd.be/
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Het RLSD heeft binnenkort een onderhoud met ons bestuur om naar onze wensen en verzuchtingen te 
luisteren.  

Uiteraard houden wij jullie ten gepaste tijde op de hoogte en kijken wij, net als jullie, vol spanning uit 
naar de verdere realisatie. 

 

 

CARNAVAL 2015 

 

 
 

 

 

Zoals in onze vorige buurtkrant reeds aangekondigd kan je hier kennis maken met één van de kandidaten 
die zijn roots heeft in de Oude Abdijstraat. 

 

- Beste Younes, stel je zelf eens voor. Wat doe je en wat zijn je hobby’s? 

Ik ben Younes Amri, een jonge man van 23 jaar. Ik ben opgegroeid in de Oude Abdijstraat waar ik 
mooie tijden heb beleefd in mijn jeugd. Mijn (naaste) buren Cathy, Kevin, Kimberley en ik waren 
vroeger onafscheidelijk. Elke dag speelden we op straat van ‘s morgens tot ‘s avonds. Studeren was er 
ook nog natuurlijk, ik heb mijn studies afgemaakt in het KTA1 in de Welvaartstraat waar ik 
afgestudeerd ben als elektro-mechanicus . Nu werk ik als technieker bij de firma Heli. Zij verhuren en 
verkopen hoogtewerkers, schaarliften en telescoopliften . Mijn hobby is natuurlijk grotendeels 
carnaval. 

- Waarom ben je kandidaat Prins Carnaval 2015? 

Ik stel mij kandidaat prins carnaval voor de stad Aalst omdat het eigenlijk al lange tijd kriebelt. Ik heb 
eigenlijk nooit durven overwegen mijn kandidatuur te stellen, maar nu ik nog jong ben en mij niets in 
de weg ligt, waag ik mijn kans. Ik heb niets te verliezen, ik kan enkel ervaring en levenswijsheid 
opdoen. 

- Wat zijn je verwachtingen op dat gebied? Denk je het te kunnen halen tegen de sterke 
tegenstand van de andere kandidaten zoals Joeri Mens en ex-prinsen Pascal Solomé en Dirk 
Van De Velde? 

Ik ga er van uit dat iedereen gelijke kansen heeft. Uiteindelijk moeten we ons zelf nog bewijzen de 
avond van de prinsenverkiezing zelf. Zoals voorgaande jaren gaat dit door in de Florahallen op 
zaterdag 17 januari 2015 (deuren open vanaf 18 uur). 

- Hoe ziet je voorbereidingsperiode er uit? Welke activiteiten organiseer je zoal in de aanloop 
van de verkiezing? 

De campagne verloopt vlot en aangenaam. Eind deze maand (27-28 september) organiseer ik een 
eetfestijn (pittaschotels), dat zal plaats vinden in zaal Artichoke in Erpe. Mijn campagnebal zal op 22 
november 2014 plaatsvinden in het Forum. 
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- Wat verwacht je van onze buurtbewoners? 

Ik wil niemand verplichten iets te doen voor mij, maar wie wil hou ik niet tegen want alle steun en 
hulp is uiteraard welkom. Bij deze nodig ik graag de buurtbewoners uit naar mijn eetfestijn en 
campagnebal en op de avond van de prinsenverkiezing hoop ik veel stemmen (sms) te bekomen. 

 

Meer informatie over zijn campagne kan je nalezen op de facebookpagina van Younes Amri. 

Ter info. De eigenlijke carnavalsstoet zal op zondag 15 februari 2015 uitgaan in het centrum van Aalst. 

 

Namens de buurt wensen wij hem alle succes toe! 

 

 

 
 

Je kan er niet naast kijken. Tal van activiteiten worden georganiseerd naar aanleiding van de herdenking 
van de Groote Oorlog. 

 

Het projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’ van het Departement internationaal 
Vlaanderen lanceerde in samenwerking met Uit In Vlaanderen de 4-talige (Nederlands, Frans, Engels, 
Duits) website www.2014-18.be over het Vlaamse herdenkingsproject rond Wereldoorlog I.  

www.2014-18.be verzamelt alle activiteiten, nieuws en informatie over de herdenking. De website biedt 
eveneens professionelen, gepassioneerden en (internationale) geïnteresseerden een platform om met 
elkaar in contact te komen en informatie, ideeën of tips uit te wisselen. 

 

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog heeft een uitgesproken internationaal karakter. Daarom biedt 
de website ook een overzicht van de belangrijkste buitenlandse actoren en hun websites. 

Het herdenkingsproject trekt een zeer ruim maar ook een zeer verscheiden publiek. Een interactief 
platform is geïntegreerd in www.2014-18.be om deze mensen samen te brengen. Experten en 
geïnteresseerden kunnen elkaar vinden via dit platform om ideeën uit te wisselen, elkaar te informeren 
of om activiteiten aan te prijzen. 

Voor meer informatie over de website of over het herdenkingsproject ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’ 
kan je terecht bij het projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’, departement internationaal 
Vlaanderen, Boudewijnlaan 30, bus 80, 1000 Brussel - e-mail: 2014-18@iv.vlaanderen.be, tel.: 02 553 60 
63. 
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Bron foto: In Vlaamse velden 

 

Wellicht herinner je je de serie “In Vlaamse Velden” die 
vorig jaar op de VRT werd uitgezonden 
(www.invlaamsevelden.be – www.inflandersfields.be). 

In Vlaamse velden vertelt het verhaal van de Gentse 
familie Boesman, die probeert te overleven tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Centraal staat de vijftienjarige 
Marie (Lize Feryn), een naïeve puber die door haar 
ervaringen in de oorlog ontpopt tot een gelouterde, 
volwassen vrouw, die gelooft in de toekomst. 

 

Ook in de bibliotheekfilialen kan je heel wat informatie 
rond de Eerste Wereldoorlog raadplegen, onder meer 
over de “Oorlogskroniek der stad Aalst” van Alfons Van 
der Heyden en “Aalst 1914-1918: Aalstenaars als 
slaven weggevoerd” van Dirk Meert. 

 

Wat ook een aanrader is om eens te lezen en om zo 
meer te weten te komen over die verschrikkelijke 
periode van een eeuw geleden, is het boek “De Groote 
Oorlog” van professor Sophie De Schaepdrijver.  

 

Zoals in de brochure van De Werf (najaar 2014) 
vermeld geeft mevrouw De Schaepdrijver een lezing op 
zaterdag 20 december 2014 om 20 uur in het stadhuis 
van Aalst. De toegang is gratis.  

 

 

KATTEN – NIEUWE WETGEVING - STADSPREMIE 

 

 

Stel je voor: op een dag vind je een kat in je tuin en je beslist 
deze te houden (enkele buurtbewoners mochten dit bij het 
begin van deze zomer ervaren). Een nieuw (leuk) speeltje 
voor de kinderen, maar er komt heel wat bij kijken om een 
kat te (onder)houden: gepaste voeding aankopen, een 
kattenbak voorzien, de hygiëne van het diertje opvolgen, een 
bezoekje aan de dierenarts, … 

Vanaf 1 september 2014 moeten katten die worden 
weggegeven of verkocht op voorhand worden gesteriliseerd. 
Enkel katten die bestemd zijn voor een erkende kwekerij of 
mensen in het buitenland, mogen nog zonder voorafgaande 
ingreep worden verhandeld.  
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Alle katten moeten vóór ze verkocht of weggegeven worden gesteriliseerd, geïdentificeerd en 
geregistreerd zijn. Deze regel geldt dus ook voor kwekers en particulieren. 

 

Wist je dat de stad Aalst het aantal zwerfkatten probeert terug te dringen? Zij reiken hiervoor een 
premiebon uit. Katteneigenaars die hun kat laten steriliseren krijgen een premie van 40 euro, laat je je 
kat castrereren dan bedraagt de premie 20 euro. Per jaar heb je per gezin recht op één bon voor 
tussenkomst. Voor meer informatie en/of een aanvraag van de premie kan je terecht in de Woonwinkel, 
Molenstraat 30, 9300 Aalst. 

 

 

"EEN PROPERE BUURT IS EEN PLEZANTERE BUURT" 

 

Maak ook van onze buurt een plezantere buurt. Het buurtcomité wil het inderdaad plezant houden door 
de organisatie van enkele activiteiten per jaar. Maar ook jij kan het plezant maken. Gooi daarom geen 
kauwgom, blikjes, sigarettenpeuken, etensresten, plastic flesjes, tickets, papieren zakjes, kranten, 
tijdschriften, ...  op straat of in de bermen; want al die kleine stukjes zwerfvuil zorgen ervoor dat de 
straten en buurten vuil ogen.  

Door zwerfvuil in de vuilbak te gooien hou je niet alleen je eigen buurt proper, maar ook die van je 
medemens, wat het plezanter maakt voor iedereen. 

 
“Indevuilbak”, het gezamenlijke initiatief tegen zwerfvuil van de OVAM (Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij), Fost Plus en de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), 
lanceert een nieuwe campagne waarbij de focus ligt op buurten. 

De campagne wil het verantwoordelijkheidsgevoel van alle Vlaamse burgers voor hun buurt 
aanscherpen. 

Om van elke buurt een propere en plezante buurt te maken, streeft de nieuwe “Indevuilbak-campagne” 
er dit jaar naar om een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel te creëren bij buurtbewoners. 

“De affiches laten op een laagdrempelige manier en met een knipoog naar de dynamica en impact van 
een groep (polonaise, French cancan en crowdsurfen) zien hoe we met een klein gebaar en een beetje 
goede wil met z’n allen ons steentje kunnen bijdragen tot een propere buurt", luidt het. 

 

Alle informatie rond deze campagne kan je raadplegen op hun website: www.indevuilbak.be. 

 

Op de voorlaatste bladzijde van dit krantje kan je een gepersonaliseerde buurtaffiche vinden. Hang ze 
gerust uit. 
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CULINAIR HOEKJE 

 

WORST MET AJUINSTOEMP 

 

Benodigdheden: (4 personen) 

- 1 kg Aardappelen 

- 600 gr ajuin (ui, in halve ringen) 

- 50 gr echte boter 

- 2,5 dl melk 

- 4 braadworsten 

- nootmuskaat (versgeraspt) 

- zwarte peper (versgemalen) 

- (zee)zout  
 

Bereidingswijze: 

Kook de aardappelen gaar in ‘licht gezouten’ water (aardappelen moeten volledig onder water staan). 

Stoof ondertussen de ajuin aan in wat boter tot ze glazig of goudbruin zijn. 

Giet de aardappelen af, laat ze uitdampen, laat ze opbloemen door ze boven het vuur op te schudden en 
plet ze fijn met een pureestamper (als het niet echt smeuïg moet zijn, maar wat grover) of roerzeef ze 
(voor een gladde smeuïge puree). 

Warm de resterende boter met de melk op in een steelpannetje. 

Voeg de gestoofde ajuin en melk toe aan de puree en breng dit op smaak met peper, zout en 
nootmuskaat. 

Roer alles door elkaar, of klop het luchtig op met een houten lepel, zodat je een gladde puree bekomt. 

Bak de worsten in een pan. 

 

Tips:  

1. Of je nu vastkokende of bloemige aardappelen neemt voor puree is een persoonlijke keuze: 

* volgens diverse kookrecepten maak je (puur) aardappelpuree (zonder toevoeging van groenten 
dus), het beste klaar met vastkokende aardappelen, zoals Nicola, Xempla, Rosa, Marabel, Accent 
of Désirée. 

* wordt het een gemengde puree (zoals een puree met prei, spinazie, broccoli,…), neem dan 
bloemige aardappelen, zoals Bintje, Polders, Bildtstar, Doré, Santé, Eigenheimer, Irene of 
Resonant. Deze zorgen voor wat meer consistentie. 

* snij de aardappelen altijd in even grote stukken, zodat alle aardappelen even snel gaar zijn. 

2. Je hebt ook keuze uit verschillende worsten: braadworst (varkens-, kippe-,…), barbecueworst, 
mergueze, chipolata, … 

3. Je kan bij het gerecht eventueel vleessaus serveren. 

Smakelijk alvast en “spoel” alles door met bijvoorbeeld een frisse pint bier. 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever & correspondentieadres:  

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



 

 
  



 

Kleur de tekening, vul het verlanglijstje aan en deponeer dit vóór 25 oktober 2014 in de brievenbus ter 
hoogte van Botermelkstraat 199 a, 9300 Aalst. 

 
 

Voor- en familienaam kind: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

 

Je wordt op de hoogte gehouden van het bezoek van de Sint aan onze buurt. 


