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Februari 2015 

 

 

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 

 

Alweer een nieuw jaar gestart. In elk geval hopen wij dat dit voor elkeen in een optimale gezondheid mag 

verlopen. Verder in dit krantje kijken wij terug naar de sfeervolle en gezellige nieuwjaarsdrink van 25 

januari 2015. Bij de eindredactie van dit exemplaar, maken de “die hards” zich op voor een nieuw 

carnavalsweekend dat in al zijn voegen zal losbarsten in het centrum van Aalst. 

 

Een nieuw (werk)jaar brengt enkele kleine wijzigingen mee naar onze buurtwerking. 

 

 Het was tot eind vorig jaar traditie om vier maal per jaar een buurtkrantje huis-aan-huis te bedelen 

en dit ook digitaal ter beschikking te stellen op de website. Vanaf nu zullen er nog drie edities 

worden samengesteld en uitgebracht, wat niets zal inboeten aan de kwaliteit of inhoud. Trouwens, 

mocht je zelf interessante informatie hebben die bruikbaar is om aan de buurt mee te delen, aarzel 

niet dit tijdig door te geven aan het secretariaat.  

 Aangezien ons bestuur haar beschikbare financiële middelen zo goed als mogelijk wil beheren, 

hebben wij beslist om voortaan ons buurtkrantje enkel nog op papier ter beschikking te stellen aan 

die buurtbewoners die er uitdrukkelijk om vragen en die niet over een mailadres beschikken (zie 

verder in deze editie). Dit brengt een enorme besparing met zich mee naar drukwerk en bedeling 

toe. Wie over een mailadres beschikt hoeft zich geen zorgen te maken, die zal het nog enkel per mail 

ontvangen. Trouwens, elke editie blijft steeds raadpleegbaar op onze website 

(http://bcoudeabdij.wordpress.com). 

 “De bestuursleden zijn geen straatlopers.” Zoals voorzitter Rony Segaert tijdens zijn 

nieuwjaarstoespraak aanhaalde, zullen wij voortaan nog maximum één keer per activiteit huis-aan-

huis komen om je uit te nodigen. Op dat moment heb je al de kans om in te schrijven tot die 

activiteit. Ben je niet thuis, dan zal je de uitnodiging in je brievenbus vinden. Op elke uitnodiging zal 

onder meer vermeld staan waar (en tot wanneer) je dient in te schrijven. In de meeste gevallen is dit 

het secretariaatsadres, Botermelkstraat 199 a. Het gebeurt vrij regelmatig dat strookjes inzake 

inschrijvingen tot deelname aan activiteiten in een andere brievenbus worden gedeponeerd en later 

dan voorzien toekomen op het secretariaat. Wij hopen op je medewerking te mogen rekenen. 

 

In elk geval mogen wij ons gelukkig prijzen en moeten we geen vrees hebben, want ook wij durven het aan 

om een cartoon (… en elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust op louter 
toeval …) in deze buurtkrant op te nemen. 
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“Hiermee willen wij onze steun betuigen aan het trieste voorval 

dat zich bij Charlie Hebdo heeft voorgedaan. Binnen onze 

buurtwerking zullen wij niemand discrimineren op basis van 

cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of 

levensovertuiging”, aldus nog voorzitter Rony Segaert.  

Wij streven ernaar dat iedereen vrij is zijn mening te uiten. 

“Ik roep dan ook op dat alle buurtbewoners verdraagzaam zijn”, 

besluit de voorzitter. 
 

 

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 

 

 

 

VOORBIJE  ACTIVITEITEN 

 

 

HALLOWEEN IN ONZE BUURT 

 

In ons vorig krantje hebben wij de 

buurtbewoners opgeroepen om, vanaf 25 

oktober, hun huis te versieren naar aanleiding 

van Halloween. 

De onafhankelijke jury heeft op 31 oktober 2014 

vastgesteld dat er gevolg werd gegeven aan de 

oproep. Een onschuldige kinderhand trok familie 

Omer Callebaut (Oude Abdijstraat) als winnaar 

uit de hoed. Omer en Myriam mochten genieten 

van een fles cava, aangeboden door het 

buurtcomité.  

 

 

 

 

 
 

 

 

SINT-MAARTEN  OP  BEZOEK 

 

Op zaterdagavond 8 november 2014 heeft Sint-

Maarten een bezoek gebracht aan de kinderen 

uit de buurt, een samenwerking tussen het 

buurtcomité en Rudy en Yvonne, uitbaters van 

café Parking in de Botermelkstraat.  

 

Nogmaals is gebleken dat er geen stoute 

kinderen in de wijk wonen. De opkomst was deze 

keer vrij laag (onder meer door het verlengde 

weekend), doch de sfeer zat er goed in. 

 

http://bcoudeabdij.wordpress.com/


 

Meer sfeerbeelden kan je raadplegen op de 

website. 

 

 
 

 

NIEUWJAARSDRINK 

 

Onze verwachtingen werden overtroffen, want niet minder dan 139 buurtbewoners hadden zich 

aangemeld om deel te nemen aan de nieuwjaarsdrink. Het aantal deelnemers van Levensvreugde 

Verblijven was, ten opzichte van de editie 2014, verdubbeld ! 

Gelukkig konden wij voor onze organisatie terug het zaaltje van Levensvreugde Verblijven gebruiken, 

waarvoor nogmaals onze oprechte dank. 

Pasta Events zorgde voor een vlekkeloze bereiding en bediening van de pasta, met saus naar keuze. 

Hierbij reeds een sfeerbeeld en zoals gewoonlijk kunnen meerdere foto’s bekeken worden op onze 

website. 

 
Langs deze weg willen wij ook de sponsors van harte danken voor hun steun, in bijzonder Levensvreugde 

Verblijven vzw, de Provincie Oost-Vlaanderen (voor de bandana’s) en Christophe Agneesens met zijn 

team. 
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SPEELBOS “TEN ROZEN”  

 

 

“ ’t is stil aan de overkant, ’t is stil aan de overkant … “ 

Neen hoor, je staat hier niet in de voetbaltribune van Eendracht Aalst of 

in de Ghelamco arena van KAA Gent … 

Aan de “overkant” van de Oude Abdijstraat en (een deel van) de 

Botermelkstraat, daar waar het “speelbos” komt. 

 

Het leek tot 9 februari 2015 inderdaad stil en menigmaal hadden wij gedacht dat ook jij, beste 

buurtbewoner, enige vooruitgang zou merken in dit project. 

Uit de nieuwsbrief van het Regionaal Landschap Schelde-Durme van 7 november 2014, noteren wij het 

volgende: 

“Aan de Oude Abdijstraat in Aalst richt het Regionaal Landschap Schelde-Durme in 2015 op vraag van 

de stad Aalst een natuurlijk speel- en recreatieterrein in. Samen willen ze er de natuurwaarde 

opwaarderen en tegelijk de natuurbeleving vergroten bij kinderen, wandelaars, buurtbewoners en de 

andersvalide bewoners van het centrum Levensvreugde Verblijven. 

 

Wat zijn de plannen? 

 

Het ontwerp zet sterk in op beleving in en langs water. Zo zal je dankzij een vlonderpad langsheen 

poelen en door het moeras kunnen wandelen. Recreatieve elementen en speelnatuur moeten passanten 

dichter bij de natuur brengen. Wedden dat water, zand, boomstammen en stenen er oneindig veel 

avonturen zullen inleiden? En dat de kinderen hun hartjes zullen ophalen in de speelboszone, waar ze 

heerlijk kampen kunnen bouwen? Ook volwassenen zullen een fijne tijd beleven op het speel- en 

recreatieterrein. Dat krijgt een centrale ontmoetingsplek, verrijkt met een picknickzone, bloemenweide 

en speelheuvels. 

 



 

Hoe kwam het ontwerp tot stand? 

In mei 2012 polste de stad Aalst tijdens de 'Dag van het Park' naar de dromen van de buren. Leefden 

die dromen ook nog in 2014? Het RLSD ging het na via het buurtcomité Botermelkstraat-Oude 

Abdijstraat. Het RLSD gebruikte vervolgens haar expertise om alle wensen en ideeën in een zo 

natuurvriendelijk mogelijk ontwerp te verenigen. 

Zo was er vanuit het buurtcomité een duidelijke vraag naar speelelementen in het speelbos. Die 

beantwoordde het RLSD niet met klassieke speeltoestellen, maar met natuurlijke speelaanleidingen zoals 

los materiaal om kampen te bouwen, boomstammen-mikado’s, een waterpomp en wilgenhutten. Die 

elementen verenigen twee doelen: enerzijds brengen ze kinderen (maar ook wandelaars) in contact met 

alles wat leeft in het bos. Anderzijds laat het speelvogels toe naar hartenlust te bouwen, creëren en 

fantaseren. 

 

Achtergrondinfo 

De stad Aalst kon bij de aankoop van de percelen aan de Oude Abdijstraat op steun rekenen uit het 

Bossencompensatiefonds. Daarmee ondersteunt de Vlaamse overheid gemeenten en provincies bij de 

aankoop van te bebossen gronden voor een totale waarde van 1 miljoen euro. In 2012 ontving het 

Bossencompensatiefonds 45 projectaanvragen, waaronder dat van de stad Aalst voor Ten Rozen. 

Het fonds kent de projecten een score toe op basis van diverse criteria. Opmerkelijk: Ten Rozen 

behaalde een maximale score van 20 op 20! Dat heeft het onder meer te danken aan het feit dat de 

percelen aan een oud bos grenzen, dat er vroeger een historisch bos stond, dat het zich dicht bij een 

woonkern bevindt, dat het kadert in een groter strategisch project en dat er een speelbos voorzien 

wordt. Het Bossencompensatiefonds kende de stad Aalst een subsidie toe ter waarde van 80 procent 

van het aankoopbedrag. Dat maakte op haar beurt andere investeringen mogelijk, zoals in dit speel- en 

recreatieterrein! 

 

Goudklompen en porselein worden opgegraven 

Alvorens dit alles kan verwezenlijkt worden, wordt op het terrein ook een archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. Volgende timing wordt hiervoor door het Regionaal Landschap vooropgesteld: 

- start archeologisch onderzoek: in februari (is effectief gestart op maandag 9 februari): enkel op 

het hoger gelegen perceel (onder meer daar waar het buurtcomité haar jongste buitenactiviteiten 
organiseerde). Het lager gelegen perceel (kant Rozendreef) is op dit moment te nat om 

onderzoekssleuven te graven, dit wordt uitgesteld; 

- start grondverzet en aanleg paden (poelen, speelheuvels, halfverharding): augustus 2015; 

- start inrichting (vlonderpad en speelaanleidingen): oktober 2015. 

Mocht tijdens het archeologisch onderzoek waardevolle vondsten worden opgegraven, zal de timing tot 

aanleg van het speelbos nog worden opgeschoven.” 

 

Of wij, zoals de vorige jaren, eind april 2015 terug onze meiboom kunnen plaatsen op de hoek van de 

Botermelkstraat met de Oude Abdijstraat, is momenteel nog onzeker. Veel hangt af van de evolutie van 

het archeologisch onderzoek en de toestand van het terrein tegen dan. 

Ons bestuur zal in elk geval regelmatig contact houden met Ann Sels van het Regionaal Landschap 

Schelde en Durme. 

  



 

 

 

Buurtcomité slaat de handen in 

elkaar met Levensvreugde Verblijven 

 

“Make-over 50 jaar oude feestzaal 

tot modern ontmoetings-/buurtlokaal” 
 

 

Sedert de oprichting (najaar 2012) van het buurtcomité Botermelkstraat-Oude Abdijstraat, is gebleken 

dat bij onze georganiseerde activiteiten telkens een afvaardiging van zowel residenten (die tot onze 

doelgroep “buurtbewoners” behoren) als begeleiders van Levensvreugde Verblijven actief deelneemt. 

Om die reden wordt Levensvreugde Verblijven als één van onze vaste partners aanzien. Deze fijne 

samenwerking wordt ook dit jaar bestendigd. 

 

KONING BOUDEWIJNSTICHTING en de NATIONALE LOTERIJ 

 

Didier Temmerman, secretaris van het buurtcomité Botermelkstraat-Oude Abdijstraat heeft in het 

kader van de projectoproep “Buurten op den Buiten” bij de Koning Boudewijnstichting een dossier 

ingediend, met het oog op de omvorming/herinrichting van het zaaltje van Levensvreugde tot een 

moderne ontmoetingsplaats. “De jury heeft ons dossier beoordeeld en beslist om ons financieel te 
helpen. Uiteraard zijn wij als bestuur (en we mogen zeker ook spreken in naam van Levensvreugde) de 
Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij van harte dankbaar om ons te helpen.” 

 

OPROEP – HELPENDE HANDEN 

 

 

In overleg met de directie van Levensvreugde Verblijven 

werd beslist om geen constructiewerken of 

bouwrenovaties door te voeren, maar wel om het zaaltje 

binnenin grondig op te fleuren en te herinrichten. 

De financiële middelen die de Koning Boudewijnstichting 

ter beschikking stelt zullen weloverwogen worden 

uitgegeven.  

Vandaar dat bij de opzet van het dossier er werd beslist 

om geen werkzaamheden uit te besteden, dit om de 

kostprijs te drukken.  

Daarom hopen wij dat ook jij, beste buurtbewoner, 

resident of begeleider van Levensvreugde Verblijven, 

ons daarbij wil helpen en een handje wil toesteken. 

SAMEN kunnen wij er iets moois en blijvends van maken. 
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“Niets voor niets”? 

Uiteraard kunnen wij de helpers niet uitbetalen, maar als buurtcomité zullen wij er voor zorgen dat je 

geen dorst zal hebben tijdens het werk en dat ook ’s middags je maag wordt gevuld (enkel voor diegenen 

die effectief de handen uit de mouwen komen steken hé). 

 

Wat verwachten wij van die “helpende handen”?  

Een handje toesteken bij het afplakken van de vloer, want het plafond en de wanden zullen een nieuwe 

verflaag krijgen. Ook voorzien wij nieuwe brandwerende gordijnen aan de ramen, decoratie in de zaal, … - 

uiteraard voor zover de financiële middelen het toelaten. 

Hoe meer zielen, hoe meer (arbeids)vreugd(e). Wellicht zullen wij de komende maanden enkele weekends 

(zaterdagen) de nodige werken uitvoeren in het zaaltje, waarvoor door voorzitter Rony Segaert een 

planning wordt opgemaakt. Deze planning zal worden bezorgd aan die personen die zich vooraf aanmelden 

om te helpen. Mocht je tijdens een bepaalde dag eens niet beschikbaar zijn, dan kom je toch gewoon de 

volgende keer weer een handje toesteken. In elk geval streven wij er naar dat de werkzaamheden, voor 

de herinrichting en opfrissing van het zaaltje, tegen de zomer van 2015 achter de rug zijn. 

 

Aangezien dit project niet bij loze woorden blijft, hebben de bestuursleden van het buurtcomité – bij 

wijze van officiële start van de uitvoering van het project – op 10 december 2014 aan de directie van 

Levensvreugde Verblijven zes partytafels geschonken, die permanent in de lokalen van Levensvreugde 

zullen opgesteld worden. 

 

REAGEER 

Wil jij ook helpen? Aarzel niet om als de bliksem contact op te nemen met de voorzitter van het 

buurtcomité. Om praktische redenen verwachten wij wel je antwoord graag tegen 12 maart 2015. 

Heb je werkmateriaal ter beschikking, breng dit gerust mee of stel het ons ter beschikking. 

 

Ben je onze buurtwerking genegen en wil je ons helpen om het zaaltje her in te richten? 

WELKOM en geef als de bliksem je naam door aan: 

 

Rony Segaert, voorzitter – 053 77 37 87 

e-mail: bcoudeabdij@gmail.com 
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Wetenschappers van het IPCC (Het IPCC of het 

Intergovernmental Panel on Climate Change is een organisatie 
van de Verenigde Naties, opgericht in 1988, om de risico's van 

klimaatverandering te evalueren) zijn het erover eens dat we 

de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2°C 

moeten houden om de rampzalige gevolgen van de 

klimaatwijziging te beperken. Om dat te bereiken zal een 

andere manier van leven zich opdringen.  

Daarom heeft de stad Aalst met de campagne “Aalst aan 

zee?” duidelijk willen maken dat ze hierbij haar 

verantwoordelijkheid opneemt. 

In 2011 stootte de stad Aalst 402.127 ton CO2 (koolstofdioxide) equivalenten aan broeikasgassen uit. 

97% van deze uitstoot is energie-gerelateerd, de overige 3% is afkomstig van CH4 (methaan) en N2O 

(beter gekend als lachgas) emissies vanuit de landbouw. 

 
 

Aalsterse huishoudens 

 

De sector huishoudens omvat het brandstofverbruik, het elektriciteitsverbruik en de warmteaankopen in 

de woningen. Ook voor de aanwezige zonneboilers en warmtepompen wordt productie/verbruik bepaald. 

 



 

In 2011 woonden 36.228 huishoudens in Aalst. Het gemiddeld jaarlijks energieverbruik per Aalsters 

gezin is 17.414 kWh (verwarming en elektriciteit opgeteld) ten opzichte van het Oost-Vlaams gemiddelde 

verbruik per gezin van 18.594 kWh. De gemiddelde uitstoot per Aalsters huishouden per jaar bedraagt 

3,447 ton CO2 ten opzichte van het Oost-Vlaams gemiddelde van 3,655 ton CO2. De oorzaak dat Aalst 

onder het gemiddelde scoort ligt onder andere aan het feit dat de grootte van de woningen eerder klein 

zijn. Aalst heeft een groot aandeel verouderde gebouwen in een energetisch erbarmelijke staat. Zo zijn 

67% van de woningen gebouwd vóór 1980. De renovatiebehoefte is dan ook enorm.  

 

De vzw BEA ondersteunt inwoners van Aalst en eigenaars van huurwoningen in Aalst met energieleningen 

en groepsaankopen. Meer informatie kan je raadplegen op hun website www.vzwbea.be. 

 

Het grootste deel van de huishoudens heeft een hoofdverwarming op aardgas of stookolie. Toch 

verwarmt 1 op 5 gezinnen de woning op elektriciteit, wat vanuit energetisch oogpunt veel minder 

efficiënt is. 2% van de gezinnen gebruikte in 2011 hout voor de hoofdverwarming en 1% verwarmde op 

steenkool. Verwarmingsinstallaties met vaste brandstoffen zijn vaak nog inefficiënt en zorgen voor 

luchtverontreiniging. Dus het gebruik van de houtkachel als bijverwarming is af te raden.  

 

Enkele concrete tips voor een lager energieverbruik: 

 

• Ontdooi je diepvries op tijd. Een ijslaagje van 2 mm zorgt voor 10% meer elektriciteitsverbruik. 

Aangezien de diepvries continu draait, kan dat al gauw wat winst opleveren! 

• Nog geen tochtstrip onder de deur? Met een klein bedrag heb je minder hoge stookkosten, vooral 

bij winderig weer. Besparing in euro per jaar (per raam of deur): gas: 25 euro; stookolie: 32 euro; 

elektrische verwarming: 61 euro. 

• Een brievenbus in je deur? Ook hier bieden tochtstrips een oplossing. 

• Zet de verwarming een graadje lager. Besparing in euro per jaar: gas: 67 euro; stookolie: 86 euro; 

elektrische verwarming: 163 euro. 

• Zet de verwarming uit als je er niet bent. Besparing in euro per jaar: gas: 24 euro; stookolie: 31 

euro; elektrische verwarming: 58 euro. 

• Isoleer leidingen van warm water in je keukenkast of in onverwarmde ruimtes (kelder, stookplaats). 

• Beperk de tijd onder de douche. Besparing in euro per jaar (3 min korter): gas: 57 euro; stookolie: 

74 euro; elektrische verwarming: 155 euro. 

• Kook met het deksel op de pot. Besparing: 30 euro per jaar (bij elektrische kookplaten). 

• Neem contact op met BEA (www.vzwbea.be) 

om je te laten ondersteunen bij 

investeringen (ook voor eigenaars met 

huurwoningen in Aalst) of bij 

groepsaankopen voor dakisolatie. 

 

 

Bronnen: 

draaiboek energieambassadeurs Aalst; 

www.energiejacht.be  

 

 
speelbos Ten Rozen, Aalst – anno 2050? 

 

(Met dank aan MachteldVerhenne, Oude Abdijstraat) 
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CARNAVAL 2015 

 

DIKKE PLUIM VOOR ONZE BUURTKANDIDAAT 

 

  
 

 

Van zaterdagavond 17 januari (20 uur) tot en met zondagmorgen 18 januari 2015 omstreeks 1.15 uur was 

het buitenleven in Aalst zo goed als stilgevallen. 

Velen hebben toen de prinsenverkiezing bijgewoond in de Flora, of van thuis uit via livestream de show 

gevolgd. 

Onze buurtkandidaat, Younes Amri, moest het afleggen tegen “De Joe” (Joeri Mens, nieuwe prins) en “De 

Salami” (Pascal). Door het lot was hij de tweede kandidaat om zijn prestatie neer te zetten. De 20 

minuten, die aan elke kandidaat waren toegekend, volstonden om ons doorheen het stadscentrum van 

Aalst te loodsen, in een werkelijk prachtige en wervelende show. 

Kosten noch moeite werden gespaard aan de kledij, het decor, de belichting en de choreografie. Een 

topprestatie van een 23-jarige Aalstenaar, met Marokaanse roots. 

 

 

De bestuursleden hebben uit wel heel goede bron vernomen dat er in de toekomst nog een 

buurtkandidaat zou meedingen om prins carnaval te worden. Wij wensen – in de voorbereiding naar die 

periode toe – deze jongeheer alvast alle succes toe.  

Op onze steun zal “Prins Jonas” zeker kunnen rekenen ! 
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CULINAIR HOEKJE 

 

Ingrediënten voor 4 personen 

 1 pakje kruimeldeeg van ongeveer 230 gr 

(voldoende voor een taartvorm van 24 cm 

doorsnede en ongeveer 4 cm hoog) 

 1 kg ajuin, in fijne ringen gesneden 

 50 gr boter  

 3 eieren 

 20 cl room 

 peper en zout 

 nootmuskaat  

 

AALSTERSE  AJUINTAART 

 
Bereidingswijze 

- Verwarm de oven op 200° C.  

- Bekleed een taartvorm met de kruimeldeeg. 

- Verhit de boter en bak de uien glazig op een zacht vuurtje (ongeveer 20 min). Zet het vuur hoog 

en bak onder voortdurend omscheppen de uien lichtbruin (ongeveer 10 min). 

- Klop de eieren met room los.  

- Kruid met peper, zout en nootmuskaat. 

- Doe de uienmengeling op het kruimeldeeg en overgiet met het eiermengsel. 

- Bak de ajuintaart 30 à 40 min in de oven.  

 

AANMELDINGEN 

 

Wil je het buurtkrantje nog ontvangen en/of wil je helpen bij de renovatie van het zaaltje? 

Vul de onderstaande gegevens in, deponeer het strookje vóór 10 maart 2015 in de brievenbus 

Botermelkstraat 199 a (secretariaatsadres), of stuur een mail naar bcoudeabdij@gmail.com. 

 

 

1) Ik wil het buurtkrantje voortaan nog ontvangen:  O ja – O neen 

2) Ik wil graag een handje helpen om het zaaltje in 

Levensvreugde Verblijven op te frissen: O ja – O neen 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

datum: ……………………………………………. handtekening: ……………………………………………………………… 

 

 

Verantwoordelijke uitgever & correspondentieadres:  

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

mailto:bcoudeabdij@gmail.com

