
 
 

Jaargang 3 – Nummer 9 

Oktober 2015 

 

 

B U U R T K R A N T 

 

 
e-mail: bcoudeabdij@gmail.com  

website: http://bcoudeabdij.wordpress.com 

 

 

 

Beste buurtbewoner 

 

In ons buurtkrantje van juli 2013 (jaargang 1, nummer 1) en van september 2013 (jaargang 1, nummer 
2) hadden wij informatie opgenomen rond “Ten Rozen”; informatie die je ook nog steeds kan raadplegen 
op onze website. 

Van de heer Fons Dierickx van de Heemkundige Kring Faluintjes hebben wij een heel pak bijkomende 
historische informatie ontvangen, waarvoor onze oprechte dank. Ook deze informatie zal opgenomen 
worden onder onze rubriek “Geschiedenis” op de website van ons buurtcomité. 

 

Wat mag je verder verwachten in deze editie? 

We blikken al vooruit naar de komende activiteiten. Data die je ongetwijfeld al kan aankruisen in je 
(nieuwe) agenda. 

 

 

Regelmatig beschikt het bestuur over (gratis) toegangskaarten voor 
een of andere beurs of sportwedstrijd; of worden kortingsbons 
weggeschonken; …  

Ook buurtbewoners kunnen hier aanspraak op maken.  

Wat je hiervoor moet doen?  

Hou je mailbox in de gaten, want als de kans zich voordoet dat er 
kaarten beschikbaar zijn, sturen wij een mailtje naar de doelgroep 
“buurtbewoners”. 

Wil jij in de toekomst ook op de hoogte worden gehouden van deze 
acties? 

Stuur dan snel een mailtje, met opgave van je naam en adres, naar 
bcoudeabdij@gmail.com. 

 

Momenteel in de aanbieding:  

- 5 duo-tickets voor de champagnebeurs in Bredene van 9 oktober 
tot en met 11 oktober; 

- 20 tickets voor het voedingssalon in Brussel van 10 oktober tot en 
met 25 oktober.  

Mailen is de boodschap (met je voorkeur van beurs). 
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Wist je dat in onze buurt de afgelopen maanden volgende 
personen hun gouden huwelijksjubileum hebben gevierd? 

De heer en mevrouw Herman Van Sinay en Clementine Van 
Der Straeten; alsook het echtpaar Hugo Van den Bossche en 
Regine Everaert. 

Namens het bestuur werden hen felicitaties overgemaakt en 
ontvingen betrokkenen een flesje bubbels.  

Wij wensen hen samen alvast nog vele gezonde jaren toe. 

 

Heb je ook iets te vieren? Laat het ons weten! 

 

De bestuursleden 

 

 

 

VOORBIJE  ACTIVITEITEN 

 

Vlaanderen Feest 

 

  
 

 

Sinds de oprichting van onze buurtwerking, mogen wij wel stellen dat dit de tot nu toe grootste activiteit 
was die werd georganiseerd.  

Eerst en vooral willen wij alle vrijwillige buurtbewoners-medewerkers van harte danken voor hun inzet 
en medewerking, zowel bij de opbouw, tijdens de activiteit als bij het ontruimen van het terrein. 

 
Gelukkig konden wij, via voornamelijk logistieke steun van diverse sponsors, het terrein beveiligen door 
het uitzetten van grote herashekkens op voet, konden wij beschikken over een grote camionette voor 
vervoer van materialen, konden wij prachtige prijzen verloten in de tombola, konden wij een denderend 
muzikaal programma aanbieden en kon je als deelnemer genieten van een lekkere barbecue.  

http://www.greetz.be/kaarten/detail/50-jaar-getrouwd/1029090632/?storequery=ontvanger/koppel


 

  

 

 
Ook de kinderen konden de ziel uit hun lijf springen op het 
springkasteel. Als bestuur hadden we dan ook aan alles 
gedacht (zelfs een medische stand en brandblusapparaten).  

Uiteraard dienen wij ook onze partner stad Aalst van harte 
te danken. De dienst Groen had vooraf het terrein gemaaid 
en de dienst Cultuur-Feestelijkheden had ons de stadskiosk 
ter beschikking gesteld. 

 
 

 

 
 

 

 

De leden van SNALP hebben extreem 
genoten van hun eerste officiële 
optreden.  

De heer Michel Doomst, Vlaams 
Volksvertegenwoordiger en 
burgemeester van Gooik bracht een 
gelegenheidstoespraak. 

 
Ook de reacties van buurtbewoners en een pak externe bezoekers waren lovend. 

Nu reeds kregen wij de vraag of we dit ook volgend jaar gaan organiseren.  

Als bestuur zullen wij dergelijke grootschalige activiteit niet jaarlijks voorzien, temeer we voor 2016 
geen zekerheid hebben over de beschikbaarheid van het terrein (en de herinrichting ervan) door de 
aanleg van het speelbos en het voorzien van een speelheuvel. Onze “evenementenzone” zal immers 
heraangelegd en heringericht worden. 

Meer woorden hoeven niet neergepend te worden…. de beelden spreken voor zich (meerdere foto’s, 
onder meer van de hand van onze huisfotograaf Kirsten, zijn raadpleegbaar op onze website: 
bcoudeabdij.wordpress.com).  



 

 

  

 

 
 

 

Deze activiteit kwam tot stand met de medewerking en steun van volgende sponsors 

 

       Garage Dierickx, Pontweg         

       
Uit symptahie 

Linda 

 

waarvoor uiteraard onze oprechte dank ! 
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Archeologisch onderzoek op de terreinen van het toekomstig speelbos “Ten Rozen” afgerond 

 

Bron: Archeologie Nieuwsbrief 43 van SOLVA 

(foto’s van de hand van Dirk Wollaert) 

 

Tijdens de afgelopen zomermaanden voerde SOLVA in opdracht van de stad Aalst archeologisch 
onderzoek uit langsheen de Oude Abdijstraat en de Rozendreef, naar aanleiding van de aanleg van het 
speelbos “Ten Rozen”. 

 

Leven in de bronstijd 

De opgravingen brachten de resten van een 
nederzetting uit de late bronstijd (1050 tot 800 voor 
Chr.) aan het licht. Over de leefgemeenschappen uit 
deze periode is voor onze regio nog maar bitter weinig 
gekend. Het onderzoek leverde hierdoor interessante 
nieuwe informatie op. De nederzetting was gelegen op 
de flank van de Mijlbeek op een vrij hooggelegen plaats 
in het landschap. Op vijf verschillende plaatsen vonden 
de archeologen de sporen terug van waar ooit houten 
woonhuizen waren opgetrokken. In de onmiddellijke 
omgeving van deze woonhuizen troffen ze ook 
voorraadkuilen (‘silo’s’) aan en kleine houten 
gebouwtjes voor de opslag van goederen (‘spiekers’). 

 
In één van de gebouwen troffen de 
archeologen een verlatingsoffer aan, 
in de vorm van verschillende intacte 
potten die omgekeerd 
opeengestapeld lagen. 

 

 

Middeleeuwse baksteenproductie voor de abdij Ten Rozen 

Het onderzochte terrein bevindt zich in de directe omgeving van de voormalige abdij Ten Rozen. Van 
deze Cisterziënzerinnenabdij, gesticht in de 13de eeuw, is vandaag niets meer te zien. De abdij kende een 
lange voorspoedige periode, maar werd op het einde van de 16de eeuw geplunderd en platgebrand 
tijdens de godsdienstoorlogen. Het klooster zou in het eerste kwart van de 17de eeuw hersteld worden. 
Op het einde van de 18de eeuw wordt het klooster bij decreet opgeheven en verkocht. 

 
Middeleeuwse baksteenoven voor de bouw van het klooster 

Tijdens de opgraving kwamen er maar liefst drie baksteenovens aan het licht. Twee van de drie daarvan 
hebben gediend bij de bouw van de abdij in de late middeleeuwen. De derde oven staat wellicht in 
verband met de heropbouw van het klooster. Door hun zéér goede bewaring zullen de ovens veel 



 

informatie opleveren over de baksteenproductie die hier heeft plaats gevonden (brandstof, grondstof 
voor de bakstenen, type baksteen, oventypes, stapelmethoden, ...). 

 

 
Op donderdagnamiddag 23 juli 2015 konden 
buurtbewoners en geïnteresseerden er tussen 

15.30 uur en 18 uur terecht voor een 
rondleiding. De opkomst was een groot succes 
(meer dan 75 geïnteresseerden); dit in volle 
"vakantieperiode". 

De 10 archeologen hebben puik werk geleverd 
op de site. Hun uitleg was zeer deskundig. 

Archeoloog Arne wist tot slot te vertellen dat nu 
alles wordt verwerkt in een eindrapport. 

 

De waardevolle vondsten die werden bovengehaald, werden in kaart gebracht en zullen aan de stad Aalst 
worden bezorgd, wist Arne De Graeve ons nog mee te delen. 

Als buurtcomité hopen wij in elk geval dat het opgegraven waardevolle materiaal niet verloren gaat. Wie 
weet krijgt dit een permanent tentoonstellingsplaatsje in onze buurt?  

 

Ondertussen hebben wij van An Sels en Julie Decuyper van het Regionaal Landschap Schelde Durme 
vernomen dat binnenkort de werkzaamheden rond “grondverzet” op de gronden van het toekomstig 
speelbos effectief zullen worden aangevat. 

Hierbij een visualisatie van het vlonderpad. Ontwerpbureau Omgeving, stad Aalst en Regionaal 
Landschap Schelde-Durme werken samen aan de inrichting van de vijverzone met vlonderpad, 
speelheuvels, enz. 

 

De bezoeker wandelt van de speelweide naar het speelbos via een vlonderpad over de waterpartij. Zo is 
de wandelaar dichter bij het watergebeuren. Er is een zitbank geïntegreerd die als het ware omhoog 
schuift uit het hout en een brede zit-, lig- of rustplek vormt. 

 
Ontwerp: OMGEVING cvba, Antwerpen-Berchem 

 

  



 

GEPLANDE  ACTIVITEITEN 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 31 OKTOBER 2015 

Op die dag wordt een halloweentocht 
georganiseerd, op de terreinen van 
Levensvreugde Verblijven vzw.  

We verzamelen om 18.30 uur, de griezeltocht 
start om 19 uur. 

Tijdens het afsluitend gezellig samenzijn kan je 
genieten van een tas pompoensoep. Een drankje 
kan je kopen tegen democratische prijs. 

Prijs voor deelname: gratis indien je verkleed of 
vermomd komt; anders betaal je 1 euro. 

Aanmelden (strookje op de voorlaatste 
bladzijde) vóór 15 oktober 2015 op het 
secretariaatsadres (of per mail: 
bcoudeabdij@gmail.com).  

 

SINT-MAARTEN 

 

Ook dit jaar zal de Sint een bezoek brengen in onze buurt. Zoals voorgaande jaren is dit een activiteit in 
samenwerking met Rudy en Yvonne van café Parking (Botermelkstraat 46) en ons buurtcomité.  

Wens je er bij te zijn? Stuur dan alvast een mail naar bcoudeabdij@gmail.com met je naam, leeftijd en 
adres. Maak vooraf je lijstje op en kleur de tekening (achteraan dit krantje, of op de website onder de 
rubriek “Varia”) in en bezorg dit vóór 25 oktober op het secretariaatsadres (Botermelkstraat 199 a) of 
geef het rechtstreeks af in café Parking.  

De Sint verwacht alle brave kindjes (en hun familie) op zaterdag 7 november 2015 in café Parking. De 
hulppieten hebben meegedeeld dat de Sint er omstreeks 19.15 uur zal zijn. 

 

 

KERSTMARKT  TERREIN  LEVENSVREUGDE 

 

Op vrijdag 27 november 2015 organiseert de BUSO-afdeling van Levensvreugde haar jaarlijkse 
kerstmarkt. Vanaf 18 uur kan je de (vervroegde) kerstsfeer opsnuiven… Meer informatie omtrent deze 
organisatie: Levensvreugde Verblijven VZW, Botermelkstraat 201, 9300 Aalst – Telefoon: 053/76.79.79; 
Fax: 053/76.79.89; e-mail: levensvreugde@levensvreugde.be; website: www.levensvreugde-
verblijven.be 
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DATUM & UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 2016 

 

Noteer alvast in je agenda: zondag 24 januari 2016. Je bent welkom vanaf 11 uur in het zaaltje van 
Levensvreugde Verblijven vzw. 

Deelname in de onkosten: 5 euro per volwassene (kind tot en met 14 jaar: 2,50 euro). Je krijgt zoals 
gewoonlijk waar voor je geld: 2 dranken uit het aangeboden assortiment (cava, pils, fruitsap, cola) die 
dag, alsook een hartige hap - tenminste als je vooraf inschrijft. Bijkomende dranken worden aan zeer 
democratische prijzen te koop aangeboden (1 euro of 2 euro). 

Graag bevestiging vóór vrijdag 15 januari 2016  of je zal deelnemen. Je inschrijving (zie voorlaatste 
bladzijde) vooraf is gewenst en geldt pas nà (contante) betaling. 

Wij hopen je te mogen ontmoeten om samen op het nieuwe jaar het glas te heffen. 

  

 

 

GARAGEVERKOOP 

 

Ook in 2016 gaat er op de terreinen van Levensvreugde een grote rommelmarkt door (vermoedelijk op 
zondagnamiddag 24 april 2016). Het buurtcomité zal hierbij aansluiten en de buurtbewoners de kans 
geven deel te nemen aan een “garage”verkoop. 

Nu reeds kunnen wij melden dat buurtbewoners die niet over een garage/oprit en/of voortuin 
beschikken en toch wensen deel te nemen, contact dienen op te nemen met de organisator van de 
rommelmarkt bij Levensvreugde.  

Onder geen beding wordt in de Botermelkstraat-Oude Abdijstraat (of zijstraten) inname van openbaar 
domein (voetpad, parkeerstrook wegdek, speelbos) toegestaan voor de verkoop. Meer info in ons 
volgend buurtkrantje. 

 

 

ONTHULLING MEIBOOM 

 

 

Op zaterdag 30 april 2016 zal de meiboom 
weer worden onthuld.  

Door de bestuursleden wordt een 
programma uitgewerkt. 

Verdere informatie volgt in ons 
winternummer. 
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VERBIJSTERENDE  BIJEN 

 

1 krokusbloembol kan 
bijenlevens redden 

 

Bijen en nectarminnende insecten zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. Ze vliegen vanaf het 
vroege voorjaar van bloem tot bloem op zoek naar nectar. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje 
stuifmeel met zich mee, waardoor ze bloemen (o.a. van groenten en fruit) gaan bestuiven. Deze bloemen 
groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Bij mooi weer bezoeken bijen zo'n 
1.500 bloemen op één dag. Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en 
botanische biodiversiteit.  

Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten de laatste jaren sterk bedreigd. Een 
belangrijk knelpunt voor zowel (honing)bijen als andere nectarminnende insecten is het tekort aan 
nectar en stuifmeel, vnl. in het vroege voorjaar en in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een 
goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom, zoals bijvoorbeeld krokussen en andere 
voorjaarsbloeiers. 

 

1 bloembol kan bijenlevens redden 

De Provincie Oost-Vlaanderen roept, via de 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten, haar inwoners op om 
het bijenbestand te helpen en biedt 19.700 gratis zakjes krokusbollen aan. 

Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het voorjaar. Ze kunnen hiermee de eerste 
voedselbron (nectar en stuifmeel) vormen voor bijenvolken en solitaire bijen, die de winter 
doorkwamen. Krokusbollen moeten maar één keer aangeplant worden. De jaren nadien komen ze 
vanzelf terug. Jaar na jaar komen er ook meer bloemen bij.  

Heb je een tuin of gewoon een plantenbak? Dan kan ook jij de bijen en andere nectarminnende insecten 
in het vroege voorjaar extra nectar aanbieden door krokusbollen te planten in het najaar (oktober tot 
december). 

 

Vooraf kon je je via de stad Aalst aanmelden om een gratis zakje krokusbollen aan te vragen.  

Maar niet getreurd… het buurtcomité heeft enkele zakjes op de kop kunnen tikken. 

Wil jij graag een zakje bekomen, stuur dan vóór 10 oktober 2015 een mail naar bcoudeabdij@gmail.com. 
Je zal nadien een mailtje ontvangen wanneer je je zakje kan komen afhalen op het secretariaatsadres 
(Botermelkstraat 199 a). Er wordt slechts één zakje per adres meegegeven (en dit zolang er in voorraad 
zijn). Dus hoe vlugger je reageert… hoe meer kans je maakt. 

 

Een actie die tot stand kwam in samenwerking met de medewerkers van de dienst Landbouw van de 
provincie Oost-Vlaanderen en van de stad Aalst. 
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MUZIKAAL TALENT GEZOCHT 

 

Op 27 juni 2015 (tijdens “Vlaanderen Feest”) kon je onder meer genieten van de zangkunsten van onze 
buurtbewoner en bestuurslid-penningmeester Bart Marcoen. 

Heb jij ook muzikaal talent, kan je een instrument bespelen, kan je goed zingen of maak je deel uit van 
een band of groepje, wil je bijvoorbeeld een (nieuwjaars)receptie of activiteit muzikaal opluisteren, laat 
van je horen. Wie weet passen wij dit in bij onze planning. Aanmelden kan via mail of geef dit door op het 
secretariaatsadres. 

 

 

CULINAIR HOEKJE: POMPOENSOEP 

 

Als het pompoentijd is dan mag een ketel soep niet op het menu ontbreken. De grote exemplaren zijn 
ideaal om een stevige en smakelijke herfstsoep te bereiden. Gecombineerd met brokjes oude kaas en 
goudbruine broodcroutons is dit een ideaal herfstrecept voor iedereen die graag geniet van een flinke 
kom seizoenssoep. 

Wil je de soep feestelijk of met een knipoog opdienen, serveer ze dan aan tafel in een uitgeholde 
pompoen.  

 

Ingrediënten voor 4 personen 

o 3 l (kippen)bouillon  
o 1 kg vruchtvlees & zaden van verse 

pompoen (of een hele middelgrote 
pompoen)  

o 3 uien  
o 2 teentjes look  
o 3 takjes tijm  
o 3 blaadjes laurier  
o 1 takje rozemarijn  
o peper  
o zout  

voor de afwerking: 

o 200 g oude kaas in blok 
o 2 dikke sneden brood (1,5 cm breed) 
o 1 klontje boter  

 

 

 

 

 

Bereidingswijze 

 Verwarm de groente- of kippenbouillon. 

 Schil de verse pompoen en snij het vruchtvlees in dobbelstenen. Ook de zaden verdwijnen in de soep. 

 Pel de uien, snij ze grof en stoof ze in een beetje boter in een ruime stoofpot of een soepketel. Laat de 
uien licht kleuren, zodat ze een milde ‘gebakken’ smaak krijgen. Voeg tussendoor de gepelde en 
gekneusde looktenen toe. 

 Schep de pompoenpitten en de stukken vruchtvlees bij de uien en laat alles kort verder stoven. 
Schenk na enkele minuten bouillon in de pot en roer de aanbaksels los.  

 Voeg de laurier, de tijm en de rozemarijn toe. Bind de kruiden eventueel samen tot een bouquet garni, 
die je straks gemakkelijk uit de soep kan verwijderen. 

 Zet het deksel op de pot en laat ze 45 minuten pruttelen op een zacht vuur.  
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 Verwijder de taaiste kruiden (of de kruidentuil) en mix de soep matig fijn. Je mixer moet iets harder 
werken, wegens de pompoenpitjes. 

 Giet het geel-oranje brouwsel in beurten door een grove zeef, zodat je een zachte en tegelijk stevige 
pompoensoep overhoudt. Gebruik de bolle zijde van een (kleine) pollepel om je brouwsel door de 
zeef te roeren. De droge pulp gooi je weg. 

 Proef en kruid de soep met voldoende peper van de molen en zout. 

 Om de soep af te werken: 

 Snij enkele dikke sneden brood en snij ze in gelijke dobbelstenen. 

 Verhit boter in een braadpan op een matig vuur. Bak de stukjes brood tot goudbruine croutons.  

 Snij de brokkelkaas (of lang gerijpte boerenkaas) in kleine blokjes. Strooi ze op de bodem van een 
soepterrine (of de uitgeholde pompoen). 

 Schenk hete soep in de terrine of de pompoen en strooi er croutons in. Serveer meteen. 

 

Verantwoordelijke uitgever & correspondentieadres:  

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

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

INSCHRIJVING  NIEUWJAARSDRINK 

 

Ik, (naam) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

zal met ………… (aantal) volwassenen (mijzelf inbegrepen) en met ………… (aantal) kinderen 

deelnemen aan de nieuwjaarsdrink op zondag 24 januari 2016. 

Ik betaal hierbij ………… x 5 euro (per volwassene) en ………… x 2;50 euro (per kind t/m 14 jaar) 

of een totaal bedrag van ………… 

 

Strookje (en inschrijvingsgeld) vóór 15 januari 2016 bezorgen op het 
secretariaatsadres (Botermelkstraat 199 a). 
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INSCHRIJVING  HALLOWEENTOCHT 

 

Ik, (naam) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

zal met ………… (aantal) personen (mijzelf inbegrepen) deelnemen aan de Halloweentocht op 31 oktober. 

 

Strookje vóór 15 oktober 2015 bezorgen op het secretariaatsadres 
(Botermelkstraat 199 a). 

  



 

 

Kleurplaat van: naam kind (deelname tot en met 10 jaar): …………………………………………………………………… 

leeftijd: ………………… jaar telefoon: ………………………… e-mail: ………………………….………………………………… 

volledig adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Op mijn verlanglijstje: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(afgeven vóór 25 oktober 2015 op secretariaatsadres Botermelkstraat 199 a of in 
café Parking, Botermelkstraat 46) 


