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B U U R T K R A N T 

 

 
e-mail: bcoudeabdij@gmail.com  

website: http://bcoudeabdij.wordpress.com 

  

Beste buurtbewoner 

 

Reeds het tweede buurtkrantje van dit jaar, waarin wij – zoals gewoonlijk – terugblikken op de voorbije 
activiteiten en al vooruit kijken naar wat komen gaat. 

Mogen wij je alvast veel leesplezier toewensen?  

 

De bestuursleden 

 

 

Archeologisch onderzoek langsheen de Oude Abdijstraat 

 

Do you remember… zondag 27 mei 2012: Dag van het Park. Buurtbewoners hadden dan inspraak inzake 
de ontwikkeling en aanleg van het toekomstig speelbos “Ten Rozen”.  

We zijn nu ruim drie jaar later en zo te zien kan het nog wel eventjes duren alvorens het echte speelbos 
kan ingehuldigd worden. 

 

Voorafgaand aan de aanleg van het speelbos diende Stad Aalst op vraag van de Vlaamse overheid een 
archeologisch vooronderzoek uit te voeren. Aan de hand van lange sleuven onderzochten archeologen 
van SOLVA in opdracht van de stad in de wintermaanden de terreinen langs de Oude Abdijstraat. 
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De oudste vondst gaat terug tot het Finaal-Neolithicum (3000-2000 v. Chr). Het gaat om een vuurstenen 
pijlpunt. 

De archeologen vonden verder ook restanten van houten gebouwen terug. Het aardewerk uit deze 
sporen toont dat het terrein reeds in de ijzertijd (800 tot 50 v. Chr.) bewoond was.  

Uit de Romeinse periode (100 n. Chr.–300 n. Chr.) werden kuilen gevonden die getuigen van het 
produceren van houtskool op deze plaats.   

Net naast de Oude Abdijstraat vonden de archeologen baksteenovens, die misschien in relatie kunnen 
worden gebracht met de nabijgelegen voormalige abdij. 

 
Boven: Zicht op één van de baksteenovens, aangetroffen tijden het onderzoek. 

 

De Vlaamse overheid heeft op basis van de resultaten beslist dat sommige delen van het terrein verder 
onderzocht moeten worden. Dit onderzoek zal binnenkort worden uitgevoerd door SOLVA.  

De werken worden afgestemd op de planning van de aanleg van het speelbos, zodat ook hier de planning 
kan worden aangehouden.  

 

 

Meer weten over de opgravingen? 

SOLVA Dienst Archeologie, archeologie@so-
lva.be   

 

 

Rechts: sfeerbeeld tijdens het onderzoek. 
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VOORBIJE  ACTIVITEITEN 

 

GARAGEVERKOOP 

 

De voorbije jaren ontving ons bestuur regelmatig de vraag of er geen 
garageverkoop kon georganiseerd worden waar buurtbewoners 
kunnen aan deelnemen. Na lang beraad hebben wij beslist dit voor 
de eerste maal te organiseren. Bewust hadden wij gekozen om dit op 
hetzelfde tijdstip van de jaarlijkse rommelmarkt bij Levensvreugde, 
door de ouderwerkgroep georganiseerd, te laten doorgaan. Een 
twaalftal families namen deel. De opkomst op zondag 26 april 2015 
was uiteraard een succes, wat ongetwijfeld te danken is aan de 
rommelmarkt bij Levensvreugde die een echte publiekstrekker is. 

Ons bestuur had de intentie om aan de deelnemers aan de 
garageverkoop een kleine bijdrage te vragen, wat zou geschonken 
worden aan de ouderwerkgroep van Levensvreugde, maar enkelen 
hadden hier een andere visie op. Om die reden werd iedereen gelijk 
behandeld en werd er geen bijdrage gevraagd. 

De vraag stelde zich wat we deden met buurtbewoners die geen 
oprit, voortuin en/of garage hebben. Zij kregen de suggestie om  

 
 

 
contact op te nemen met de organisatoren van de rommelmarkt bij Levensvreugde. 

In elk geval willen wij als bestuur geen verkeerstechnische maatregelen voorzien zoals het afsluiten van 
de weg, gezien in de Oude Abdijstraat en de Botermelkstraat ook de bussen van De Lijn doorgang moeten 
blijven krijgen. 

Tot slot stelt zich nog de vraag of ons bestuur daadwerkelijk een vergoeding aan de deelnemers kan 
vragen. Het zou niet fair zijn en het kan zeker niet de bedoeling zijn dat de meesten willen betalen en 
enkelen niet, we willen iedereen gelijk behandelen. 

 

 

BOOM  SIERDE  ALWEER  HET  STRAATBEELD 

 

 

 
 

 

Op donderdagavond 30 april 2015 werd onze bijgewerkte meiboom onthuld. Ook dit jaar konden wij 
rekenen op de steun van Erfgoedcel Denderland, waardoor het mogelijk was om bijkomende 



 

versieringen te voorzien. Zo werd een tweede kleinere ring gemaakt en bekleedt met groene sierklimop 
en linten, werden er 4 klokken aangekocht en werd een windwijzer voorzien. 

Uiteraard willen wij niet nalaten om de medewerkers van de dienst Groen van de stad Aalst te danken 
voor hun logistieke medewerking. 

 

 

 

 

Voor het eerst dienden de buurtbewoners zich niet vooraf aan te melden. De opkomst was toch geslaagd. 
Zoals in zijn welkomstwoord gemeld, deelde de voorzitter van het buurtcomité mee dat er dit jaar geen 
muziekband werd gezocht om deze avond muzikaal op te luisteren en dat bijgevolg deze 
meiboomonthulling kleinschaliger zou verlopen ten opzichte van het ministerieel bezoek bij de 
onthulling in 2014.  

Tot slot willen wij ook alle medewerkers die voorafgaand en tijdens de onthulling hun medewerking 
hebben verleend, voor onder meer de opbouw en het neerhalen van de tent, de drankbediening en afwas; 
de watervoorziening, … VAN HARTE DANK. 

Ondertussen is de boom weer uit het straatbeeld verdwenen en veilig opgeborgen. 

 

  
 

Meer sfeerbeelden kan u weldra raadplegen op onze website. 

 

  



 

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

GEPLANDE  ACTIVITEITEN 

 

VLAANDEREN  FEEST  (MEE)  MET  DE  BUURTBEWONERS 

 

  
 

Noteer met stip zaterdag 27 juni 2015 in je agenda, want in het kader van de Vlaamse Feestdag (11 juli) 
organiseren wij een nieuwe buurtactiviteit. 

Dit zal doorgaan op de hoek van de Botermelkstraat en de Oude Abdijstraat, waarvoor we de stertent 
opzetten. Je zal kunnen genieten van een gevarieerd muzikaal programma. 

 

Je wordt, samen met de andere buurtbewoners, vanaf 17 uur verwacht. Na een welkomstwoord van 
onze voorzitter zal de muziekband SNALP het beste van zichzelf geven. Weet dat dit het eerste openbare 
optreden van deze muziekgroep zal zijn. Ons bestuur heeft zelfs een speciale gelegenheidszanger kunnen 
strikken die, onder de muzikale begeleiding van SNALP, het beste van zichzelf op het podium zal geven. 

Oordopjes zullen de buurtbewoners niet nodig hebben, want in elk geval zullen de opgelegde 
geluidsnormen niet overschreden worden (… tenzij je echt het risico opzoekt en je oor aan de geluidsbox te 
horen legt  …). 

 

Ter plaatse kan je een drankkaart aankopen. Zoals gewoonlijk worden de dranken aan democratische 
prijzen verkocht (assortiment frisdrank = 1 euro/consumptie; pils of een glas witte of rode wijn voor 
1,50 euro/consumptie).  
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Voor deze activiteit zoekt het bestuur 
enkele helpende handen, onder meer 
voor het opzetten van de tent, om 
tafels/stoelen uit te zetten, om dranken 
te schenken, glazen te spoelen, … Kan je 
op het einde van de avond (ook) helpen 
om alles weer netjes op te ruimen en de 
tent neer te halen? Geef dan zeker vooraf 
een seintje op het nummer 

 

053 77 37 87 (Rony) 

bcoudeabdij@gmail.com 

 

Hou de komende dagen je brievenbus (of mailbox) in het oog, want spoedig ontvang je een persoonlijke 
uitnodiging. 

Schrijf in elk geval tijdig in als je wil deelnemen aan de barbecue, die vanaf 18 uur van start gaat. 
Volwassenen betalen 15 euro per persoon (worst, brochette, hamburger). Kinderen (tot 12 jaar) betalen 
8 euro per persoon (worst, hamburger). Via een buffettafel kan je dan aanschuiven voor een assortiment 
van groenten, pasta- en aardappelsla en koude sauzen. Als toemaatje krijg je er een aperitief bovenop! 

Enkel cash betaling (bij inschrijving) is mogelijk tot 21 juni bij één van de bestuursleden. Je ontvangt dan 
onmiddellijk de bonnetjes mee. Opgelet: de bestuursleden komen niet ten huize langs voor de 
inschrijvingen. 

 

Deze activiteit komt tot stand dankzij de medewerking en steun van onder meer 

 

 

       
                                                                             DJ “Mister B” (uit sympathie) 

 

 

HOF TEN ROZEN 

 

Heet van de naald is dat de omgevingswerken “Hof ten Rozen” zo goed als afgerond zijn. Het betreft 
werken rond de appartementen van "Dewaco" en de heraanleg van de Rozendreef tussen de Oscar 
Debunnestraat en de Zesbunderstraat. Het opdrachtgevend bestuur was VMSW (de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen). Dit project is een samenwerking tussen VMSV, Dewaco 
Werkerswelzijn en de stad Aalst. 

De werken zijn uitgevoerd, met uitzondering van het plaatsen van de anti-parkeerpaaltjes, nog enkele 
kleine aanpassingswerken en de afwerking van de groenperken door de stedelijke groendienst. De 
signalisatieborden die voor deze werken werden geplaatst zullen weldra weggenomen worden. 
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OP DE FOTO ! 

 

Als bestuurder van een motorvoertuig is het maar al te verleidelijk om het gaspedaal eens goed in te 
drukken, zeker als de inrichting van de weg (en/of de weersomstandigheden) zou uitnodigen om geen 
rekening te houden met de voorgeschreven snelheidsbeperking. Wie rijdt er al eens niet vlugger dan de 
toegestane maximale snelheid? Als het dan nog tegenzit, ontvang je per post fanmail van de politie met 
gedetailleerde informatie (merk voertuig, nummerplaat, plaats en datum van snelheidsovertreding en de 
opgave van de gecorrigeerde snelheid), omdat ze je voertuig mooi in beeld hebben kunnen brengen.  

Weet dat er regelmatig snelheidscontroles worden 
uitgevoerd in onze buurt. Eén van de favoriete plaatsen 
van de lokale “blauwbloezen” situeert zich in de 
omgeving van Levensvreugde in de Botermelkstraat 
(waar de snelheid beperkt is tot 30 km/uur) en verder 
ook in het begin van de Pontweg (waar de grens van 
Aalst overgaat met de deelgemeente Herdersem). Daar 
mag je maximum 50 km/uur rijden. Ook in de 
Botermelkstraat en zeker in de Oude Abdijstraat is de 
voorgeschreven maximum snelheid 50 km/uur. 

Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard.  

 

 

VEILIG OP REIS 

 

De vakantie komt er weer aan en als je op reis gaat, wil je toch de zekerheid hebben dat op het thuisfront 
alles veilig en goed verloopt. Hierbij enkele algemene nuttige tips.  

Indien je wil, kan je ook “afwezigheidstoezicht” aanvragen bij de lokale politie. 

Als bestuur wensen wij eenieder een aangename zomerperiode toe. 
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Buurtcomité slaat de handen in elkaar 
met Levensvreugde Verblijven 

“Make-over 50 jaar oude feestzaal tot 
modern ontmoetings-/buurtlokaal” 

STAND  VAN  ZAKEN 

 

 

KONING BOUDEWIJNSTICHTING en de NATIONALE LOTERIJ 

 

Graag verwijzen wij naar het artikel dat hieromtrent in het vorige buurtkrantje (editie februari 2015) is 
verschenen. 

Enkele buurtbewoners hebben zich ondertussen aangemeld om daadwerkelijk te helpen bij de 
herinrichting van het zaaltje. De verfwerken zijn achter de rug. In de zaal werd ondertussen een vaste 
afwasbak voorzien en werd een professionele koelfrigo aangekocht. 

 

  

 

De offertes voor het vervangen van de elektrische leidingen is zo goed als afgerond. Rony Segaert, die de 
werken (in overleg met de directie van Levensvreugde Verblijven vzw) opvolgt, voorziet de komende 
maanden deze aanpassingen. De buurtbewoners die zich aangemeld hebben om een handje te helpen bij 
de (elektriciteits)werken, zullen ten gepaste tijde door de voorzitter op de hoogte worden gebracht. 

 

Een tussentijds rapport werd overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting. 
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AARDBEVING(EN)  IN  NEPAL 

 

Het was de laatste tijd niet weg te denken uit het nieuws, de twee zware aardbevingen van 25 april en 12 
mei 2015 met diverse naschokken die een groot deel van Nepal hebben verwoest. Daarbij kwamen er 
meer dan 8.000 mensen om het leven. Tientallen dorpen zijn geheel of gedeeltelijk vernietigd. Nog steeds 
is er heel veel werk in Nepal om medische hulp te verlenen aan slachtoffers. Er is ook nood aan voedsel 
en aan materiaal om in de basisbehoeften van de mensen in de getroffen gebieden te voorzien. 

Diverse hulpacties werden opgezet (de een kwam al wat sneller tot stand dan de andere). Ook 
(inter)nationaal werden diverse acties op het getouw gezet. 

 

  

 

Nepal ligt zelfs dichter bij onze deur dan we wel denken, want de Aalstenaars Robby en Prabha Neupane 
(Botermelkstraat) met Nepalese roots, hebben een rekening geopend voor de slachtoffers van de 
aarbeving in Nepal. Dat deden ze met hulp van hartsvriendin en buurtbewoonster Rita Palstermans 
(Oude Abdijstraat) en met rust- en verzorgingstehuis Onze-Lieve-Vrouw Ten Rozen. In Ten Rozen staat al 
een collectebus waarvan de giften doorgestort worden naar Chitwan Aid Trust. Dat is een lokale 
organisatie waarvan het koppel weet dat ze betrouwbaar is.  

“We zijn Rita en de collega's van Ten Rozen heel dankbaar voor hun steun.” Robby en Prabha vertelden 
voorts dat de situatie in hun thuisland onhoudbaar is. Water is er erg duur en eten is er amper. Zelf 
hebben ze er ouders, broers en zussen wonen.  

Wie een gift wil doen, kan dat op het rekeningnummer BE94 0882 7028 2714, met vermelding ‘Help 
Nepal - Aalst’.  

Een gift, onder de mededeling “Help Nepal”, kan je ook overmaken via: 

- Wereldsolidariteit op het rekeningnummer BE41 8900 1404 3510,  

- Het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw “1212” op het rekeningnummer  
BE19 0000 0000 1212. 
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OPBERGRUIMTE 

Sinds de oprichting van onze buurtwerking, hebben de bestuursleden heel wat materiaal aangekocht.  

Meer en meer stellen wij vast dat het aangewezen zou zijn om het grotere materiaal (een kist op wielen 
met de stertent, het materiaal (behalve de stam) en versieringen van de meiboom, …) te centraliseren in 
een ruimte, dichtbij het speelbos “Ten Rozen”. 

Mocht jij, beste buurtbewoner, in een garage, tuinhuis, … plaats ter beschikking hebben, wil dan contact 
opnemen met onze voorzitter? Dank alvast. 

 

CULINAIR HOEKJE:   GEFRITUURDE  UIENRINGEN 

 

Ingrediënten voor 4 personen 

zonnebloem om in te frituren 

2 grote uien 

125 gram zelfrijzend bakmeel 

2 theelepels garam masala 

1 theelepel geelwortel 

zeezout 

250 milliliter karnemelk  

 

Bereidingswijze 

Pel de uien en snij ze in ringen ( bepaal zelf de dikte van De ringen). Haal de ringen uit elkaar.  Meng in 

een kom het zelfrijzend bakmeel met de garam masala en geelwortel. Zout naar smaak. Schenk hierin al 

roerend de karnemelk bij. Verwarm de olie tot 180 graden. Meng de uienringen door het beslag en 

frituur in etappes in de hete olie. Laat ze op keukenpapier uit lekken. Serveer met een dip of chutney. Dit 

smaakt lekker bij vlees van de grill of BBQ of gewoon als snack.  

TIP 

Zeef de olie en deze kan men dan nog 1 of 2 keer gebruiken om te frituren. 

 

 

 

ZATERDAG 31 OKTOBER 2015 

In de late namiddag/vooravond zal er een 
halloweentocht worden georganiseerd, op en 
rond de terreinen van Levensvreugde Verblijven 
vzw. Hou alvast die datum vrij als je wil 
meegriezelen. De avond wordt afgesloten met 
een hapje en een drankje in het zaaltje. 

 

 

Verantwoordelijke uitgever & correspondentieadres:  

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

http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/groenten/uien.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/bakproducten/bakpoeder.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/specerijen/masala.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/specerijen/kurkuma.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/mineralen/zeezout.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zuivel/melk.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/kooktechnieken/snijden.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/kooktechnieken/frituren.html

