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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 

 

Het heeft eventjes geduurd, maar de bestuursleden zijn fier je hierbij het tiende buurtkrantje te 
bezorgen. 

 

Alvast veel leesplezier en wie weet, tot binnenkort op één van onze activiteiten? 

 

De bestuursleden 

 

 

 

VOORBIJE  ACTIVITEITEN 

 

  

 

 

HALLOWEEN 

Zaterdag 31 oktober 2015, een 60-tal personen waren afgezakt naar het zaaltje van Levensvreugde 
Verblijven om deel te nemen aan halloween. Menig uurtjes voorbereiding gingen vooraf aan deze 
organisatie.  

Het traject van de wandeling, waarvoor talrijke griezeleffecten werden voorzien, bevond zich volledig op 
het terrein van Levensvreugde. De schrik zat er bij sommigen goed in, vnl. bij enkele residenten van 
Levensvreugde die op het laatste moment hebben afgehaakt om daadwerkelijk de wandeling mee te 
maken. 

95% van de deelnemende buurtbewoners had zich verkleed, enkelen waren zo goed als onherkenbaar. 
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Bij een tas warme pompoensoep en een afsluitend drankje 
werd deze eerste editie afgesloten in het – voor de 
gelegenheid – alweer versierde zaaltje van Levensvreugde. 

Uiteraard een woord van dank aan de “animatieploeg” en 
alle medewerkers voor deze organisatie. 

 

 

 

 

SINT-MAARTEN 

 

Op zaterdag 7 november 2015 bracht de Sint een bezoek aan enkele kinderen met hun ouders in café 
Parking. 

Na een persoonlijke ontmoeting met de goedheilige man, vergezeld van twee hulppieten, zongen alle 
aanwezigen de longen uit hun lijf. Gelukkig zorgden Yvonne en Rudy voor de dranken zodat de kelen bij 
tijds konden gesmeerd worden. 

Traditiegetrouw gingen de kinderen met een goed gevulde snoepdoos naar huis. 

 
Namens het buurtcomité willen wij niet nalaten om Yvonne en Rudy van café Parking nogmaals van harte 
te danken voor hun jarenlange organisatie. 



 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2016 

 

Zondag 24 januari 2016 organiseerde ons bestuur reeds voor de vierde maal een nieuwjaarsreceptie. Wij 
stelden vast dat jaar na jaar er meer buurtbewoners effectief afzakken naar het zaaltje van 
Levensvreugde. Het deed tevens deugd om ook heel wat nieuwe residenten van Levensvreugde 
Verblijven te mogen verwelkomen. 

Enkele sfeerbeelden zullen raadpleegbaar zijn op onze website: bcoudeabdij.wordpress.com. 

De informatie met de stand van zaken over de aanleg van het toekomstig speelbos “Ten Rozen” (red.: de 
uitvergrote persmap van de eerste spadesteek die in november 2015 plaatsvond) en het actuele plan rond 
de inrichting en aanleg van de terminus voor de bussen van De Lijn in onze buurt, werd aandachtig 
gelezen en bestudeerd. 

Heb je die informatie gemist? Niet erg, op onze website kan je dit nog eens rustig nalezen. 

 

In navolging van de bemerkingen die de bestuursleden te horen kregen, hebben wij in naam van de 

buurtbewoners enkele bekommernissen overgemaakt aan de leden van het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Aalst; zijnde onder meer: 1) het ontbreken van werfsignalisatie (aanleg terminus 

voor de bussen van De Lijn), wat een zeer gevaarlijke toestand met zich meebracht voor vnl. de zwakke 

weggebruikers; 2) de vraag om te willen onderzoeken of in de Oude Abdijstraat een verkeersspiegel kan 

geplaatst worden ter hoogte van de verharde doorgang naar de nieuwe verkaveling; 3) het aanpakken 

van de in dolomiet aangelegde parkeerstrook in de Oude Abdijstraat en 4) het herstellen van de 

kapotgereden asfalt en het vullen van de putten in het asfalt op de hoek van de Botermelkstraat-Oude 

Abdijstraat.  

De werfleider heeft kort na onze vraag de nodige signalisatie (zij het “minimalistisch”, maar beter iets dan 

niets) aangebracht. De stad heeft officieel gemeld dat het plaatsen van een verkeersspiegel afgeraden 

wordt aangezien dit een vals gevoel van veiligheid zou genereren. De kapotgereden strook asfalt zal 

mogelijks hersteld worden, maar de dolomietverharding in de Oude Abdijstraat wordt niet vervangen. 

 

 

KOMENDE  ACTIVITEITEN 

 

 
 

 
Vrijdag 22 april 2016 om 20 uur 

Zaterdag 23 april 2016 om 13.30 

Zaterdag 23 april 2016 om 20 uur 

 

Levensvreugde Verblijven vzw organiseert, in samenwerking met ons buurtcomité, een theaterstuk 
“klaprozen”. Ook jij kan deze theatervoorstelling bijwonen. 

 

Het stuk, Klaprozen, kadert in het monologenfestival van het Aalsters Volkstheater en wordt 
geregisseerd door Anton Cohen. 

Antoon Vandendriessche speelt Gertje, een man met het syndroom van Down. Rechttoe rechtaan vertelt 
hij zijn verhaal. Ook zijn moeder Ria, gespeeld door Marleen Wallaert, komt aan het woord. Zij wil haar 
zoon verdedigen tegen iedereen die hem zou kunnen bedreigen. 
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Berbe De Coster, hoofdbegeleidster-pedagoge bij Levensvreugde: “Toen we in oktober 2015 gecontacteerd 
werden door de theatervereniging, waren we onmiddellijk enthousiast. We voelden ons vereerd dat men het 
stuk hier wou opvoeren. Het spelen op een aangepaste locatie moet de voorstelling een extra dynamiek 
geven en de inleving en de betrokkenheid van acteurs en publiek vergroten. Door evenementen in 
Levensvreugde Verblijven te organiseren, die openstaan voor iedereen, moeten buitenstaanders onze 
voorziening en onze gebruikers beter leren kennen. Dit is belangrijk, want ‘onbekend is onbemind’. 

Doordat het stuk aansluit bij de leefwereld van sommige gebruikers en hun ouders, krijgt het publiek 
bovendien een inkijk in de beleving van iemand met een beperking. Een deel van de opbrengst van de tickets 
en de bar wordt overigens geschonken aan Levensvreugde Verblijven. 

We wilden echter niet alleen een locatie ter beschikking stellen, maar ook onze werking zoveel mogelijk in 
het evenement integreren. Onze activiteitengroepen zorgden dan ook (mee) voor het decor, terwijl ons 
kunstatelier het affiche ontwierp. Daarnaast zullen gebruikers tijdens de voorstellingen aanwezig zijn en 
meehelpen.” 

 

Tickets kosten 12 euro en zijn te verkrijgen via het telefoonnummer 053 76 79 79 (Levensvreugde 
Verblijven, onder de melding “Klaprozen”). 

 

 

ROMMELMARKT  -  GARAGEVERKOOP 

 

Ook dit jaar, meer bepaald op zondagnamiddag 24 april 2016, gaat er op de terreinen van Levensvreugde 
een grote rommelmarkt door (van 13 uur tot 18 uur). 

Het buurtcomité sluit zich hierbij aan en geeft de buurtbewoners uit de Botermelkstraat en de Oude 
Abdijstraat de kans om, zoals vorig jaar, deel te nemen aan een “garage”verkoop (van 13 uur tot 17 uur). 

Deelnemers dienen in elk geval rekening te houden met het volgende: 

- je mag enkel verkopen van op uw eigendom (garage, voortuin, oprit); 

- er mogen enkel goederen van het particuliere eigendom verkocht worden. Je mag dus met andere 
woorden je zolder of kelder leegmaken en deze spullen verkopen, maar je mag geen spullen aankopen 
met het oog ze te verkopen op de garageverkoop (vb. aankoop van 20 speelgoedjes die op de 
garageverkoop verkocht zullen worden). 

Wens je deel te nemen? Geef dan je gegevens door per mail: bcoudeabdij@gmail.com. Bij inschrijving 
ontvang je een affiche die je kan uithangen. 

 

Buurtbewoners die niet beschikken over een voortuin, oprit en/of garage en die toch spullen hebben om 
te verkopen, kunnen zich aansluiten bij de organisatie van de Overkoepelende Oudervereniging van 
Levensvreugde. Vrije plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap.  

Info en inschrijvingen voor een standplaats bij de Oudervereniging van Levensvreugde: 
johanbiebaut@hotmail.com; telefoon 053 80 38 32 of 0474 22 28 98. Inname van een standplaats is 5 
euro per plaats van drie meter. 

Diegenen die willen deelnemen aan deze rommelmarkt bij Levensvreugde, moeten volledig zelf zorgen 
voor de aanmelding en betaling van het standgeld. 

  

mailto:bcoudeabdij@gmail.com
mailto:johanbiebaut@hotmail.com


 

ONTHULLING MEIBOOM 

 

 
 

Het ziet er naar uit dat binnenkort de aanleg van de terminus voor de bussen van De Lijn op de hoek van 
de Botermelkstraat met de Oude Abdijstraat is afgewerkt. 

Tijd om de voorbereidingen aan te vatten om de meiboom terug een onderhoudsbeurt te geven en ten 
gepaste tijde aan te kleden.  

Wil je een handje helpen bij deze werkzaamheden (lichtjes afschuren van de stam, nieuwe beschermlaag 
geven, de versieringen aanbrengen, helpen bij het rechtzetten, …), meld je dan aan per kerende aan via 
bcoudeabdij@gmail.com of neem contact op met onze voorzitter. 

 

Op zaterdag 30 april 2016 voorzien wij vanaf 18.30 uur de onthulling van de meiboom op de nieuwe 
inplantingszone.  

Aangezien het terrein van het toekomstig speelbos “Ten Rozen” niet toegankelijk is, verzamelen we op de 
oprit van de voorzitter. Daar gaat tevens het gezellig samenzijn door, waar je tegen een zoals steeds zeer 
democratische prijs een drankje kan aankopen. 

De bestuursleden rekenen alvast op een grote opkomst. 

 

 

INBRAAK – DIEFSTAL 

 

In de nacht van vrijdag 18 maart op zaterdag 19 maart 2016 hebben enkele buurtbewoners ongewenst 
bezoek gekregen. Er werd namelijk ingebroken in hun voertuig dat op de oprit stond geparkeerd. Onder 
meer werd de ingebouwde gps ontvreemd. 

 

 

 
 

 

Maar het blijft niet alleen bij inbraken in voertuigen. 

Inbrekers die in georganiseerde bendes werken, gebruiken vaak inbraaksymbolen, dit wil zeggen dat zij 
op de gevel van een huis of soms op het voetpad tekens aanbrengen waarmee ze precieze informatie 
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willen achterlaten. Die informatie wordt verzameld door verkenners door van deur tot deur te gaan of 
door rondes te doen in de wijk. 

 

Er zijn tal van inbraaksymbolen. Zij geven onder andere informatie over de bewoners, de aanwezigheid 
van een hond, de te stelen goederen en of het huis al bezocht werd. 

 

 
 

Let dus op wanneer je die symbolen bij je voor de deur of op je gevel aantreft. Verwittig hiervan zeker de 
lokale politie.  

Informeer je ook bij je buren. Misschien hebben zij iets verdachts opgemerkt (bv. andere symbolen, een 
persoon die de buurt verkent, ...). Verwijder de symbolen ook zeker nadat de politie is langs geweest en 
vaststellingen heeft gedaan. 

 

Hieronder kan je een aantal tips terugvinden die je kan toepassen als je voor korte of langere tijd afwezig 
bent: 

 Doe steeds je deuren en vensters op slot, ook al ben je maar even afwezig. Laat ook geen sleutels 
in het slot steken. Inbrekers hebben slechts 10 minuten nodig om je van je meest dierbare 
bezittingen te ontvreemden. 

 Verberg zo veel mogelijk je aantrekkelijke objecten, zoals GSM, laptop en losse GPS. Berg ze op, op 
onverwachte plaatsen in plaats van ze binnen handbereik te laten liggen. Zet ook je TV en stereo 
buiten het zicht van voorbijgangers. Denk eraan gordijnen en overgordijnen dicht te doen om te 
vermijden dat inbrekers kunnen binnenkijken en zo de interessante objecten in je woning kunnen 
spotten. 

 Geef steeds de indruk dat er iemand aanwezig is in de woning: verbind bepaalde lichtpunten met 
een wisselende tijdschakelaar, laat je brievenbus leegmaken bij afwezigheid en vraag aan je buren 
om de rolluiken op en af te laten. 

 Registreer de serienummers van je toestellen. Het is voldoende om een inventaris bij te houden 
met een beschrijving van deze objecten en hun serienummer. Aarzel niet om er voor juwelen en 
kunstwerken ook een foto bij te steken. Zo kunnen ze terugbezorgd worden wanneer ze na een 
diefstal teruggevonden worden. Je kan natuurlijk ook waardevolle apparaten markeren om de 
inbrekers meer af te schrikken. 
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 Berg het materieel dat de taak van de inbreker zou kunnen vergemakkelijken, steeds goed op (bv. 
ladder, tuingereedschap, tuinmeubelen,…). 

 Doe een beroep op de diefstalpreventieadviseur van de lokale politie om na te gaan of je woning 
correct beveiligd is tegen inbraak. Hij/zij zal je raad kunnen geven over de versteviging van de 
ramen en deuren en je tips kunnen geven die zeer gemakkelijk toe te passen zijn. Bovendien is het 
helemaal gratis. 

 

Wees dus alert en verwittig de lokale politie wanneer je dergelijke symbolen aantreft. 

 

Beekveldstraat 29, 9300 AALST 

 

 

 

Gezocht: vrijwilligers voor 'Bibliotheek@huis' 

 

Je helpt in je buurt graag mensen die het niet zo gemakkelijk hebben? Perfect, de bibliotheek van de stad 
Aalst zoekt mensen zoals jij. Binnenkort start het project 'Bibliotheek@huis'. Het project is simpel: jij als 
vrijwilliger kiest maandelijks enkele materialen bij de bib en brengt die naar een persoon in je buurt die 
deze dienst wil gebruiken. Daar haal je dan ook eerder uitgeleende materialen op om terug te brengen 
naar de bib. Duurt nog geen halve dag per maand en al vlug leer je een of meerdere mensen uit je buurt 
nog beter kennen.  

De medewerkers van de bib helpen je uiteraard. Ze komen met jou samen voor een eerste bezoek bij de 
persoon die de bibliotheek zelf niet kan bereiken. Je krijgt ook een onkostenvergoeding voor eventuele 
verplaatsingskosten. Als je niet weet wat kiezen, helpen ze je zeker verder.  

Interesse of vragen? Mail naar bibvrijwilliger@aalst.be of bel naar tel. 053 72 36 93. 
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DENDERSTRΩΩM  

 

Je ben op zoek naar een veilige (kleine) investering? Je draagt het klimaat een warm hart toe? Dan is het 
volgende wellicht iets voor jou. 

 

Op dinsdag 16 februari 2016 is de coöperatieve DenderstrΩΩm van start gegaan. Er werd voldoende 
startkapitaal verzameld om een eerste project te starten. 

Deze investeringen zijn praktisch zonder risico. Hoe gaat men te werk?  

DenderstrΩΩm investeert in klimaatvriendelijke energievoorziening. Bijvoorbeeld laat DenderstrΩΩm 
zonnepanelen (met verzekering) installeren op een dak van een school. Een school zal niet vlug 
verhuizen en heeft een vrij stabiel stroomverbruik, maar zelf zonnepanelen installeren is meestal een te 
grote investering. De stroom die deze zonnepanelen produceren wordt aan de school verkocht tegen een 
lager tarief dan wat de school gewoon was te betalen. De inkomsten die DenderstrΩΩm daarmee 
opstrijkt wordt terug geïnvesteerd in nieuwe projecten en in de uitkering van een dividend voor de 
aandeelhouders. Na enkele jaren is de investering van de zonnepanelen terugverdient en maakt 
DenderstrΩΩm op dit project enkel winst. Het is de bedoeling op termijn ook daken van particulieren te 
voorzien van zonnepanelen via DenderstrΩΩm en ook andere klimaatvriendelijke projecten te lanceren. 

 

Instappen in DenderstrΩΩm levert enkel voordelen op: 

Voor de aandeelhouder:  

 Omdat het een nieuwe coöperatieve is, kunnen de aandelen (één aandeel kost 250 euro) 
ingebracht worden in je belastingen. Dit voordeel is niet onaanzienlijk en gegarandeerd. 

 Zeer laag risico (DenderstrΩΩm komt niet op de beurs) van investering. Dividend zal hoger liggen 
dan wat een spaarboekje opbrengt. 

 Op het dividend hoeft er geen roerende voorheffing (belasting) betaald te worden. 
 Je draagt een stukje bij tot het verlagen van de CO2 uitstoot.  
 Als aandeelhouder zorg je ervoor dat er meer spelers op de energiemarkt komen. Als consument 

is het voordelig dat er zo weinig mogelijk ‘monopolies’ zijn op deze markt. 
 Voorwaarde: uitstappen kan pas na 2 jaren. 

Voor Aalst en omgeving: 

 Minder CO2 verbruik en dus een gezondere lucht. 
 Op termijn zullen coöperatieven steeds belangrijker worden en ernstig genomen in het 

energieverhaal. 
 DenderstrΩΩm is één van de stappen die Aalst zet om een energie-neutrale stad te worden. 

Voor de eigenaars van de daken met de zonnepanelen van DenderstrΩΩm: 

 Zonnepanelen op het dak zonder investering. 
 Goedkopere energie zonder veel tijdsinvestering. 
 Goed voor het imago voor de bijdrage tot een beter klimaat. 
 Voorwaarden: 

* ‘stabiele’ standplaats (geen verhuis op lange termijn), minstens 15 jaar zonnepanelen op het 
dak laten; 

* elk jaar toelaten dat de zonnepanelen onderhouden worden; 

* energiefactuur op tijd betalen.  

 

Heb je interesse of wil je meer informatie, aarzel niet om buurtbewoner Machteld Verhenne, Oude 
Abdijstraat 57 te contacteren (mail: machteld.verhenne@skynet.be). 
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Sluimerverbruik: tot 10% van je elektriciteitsfactuur 

 

Veel elektrische toestellen blijven energie verbruiken, ook al heb je ze uitgeschakeld. Dit 
‘sluimerverbruik’ is een van de grote boosdoeners voor jouw energiebeheer. Hoe spoor je het op? 
Hoeveel kost het? Hoe vermijd je het? 

 

Energievreters die je altijd moet uitschakelen 

 

Sommige toestellen, zelfs als ze uitgeschakeld zijn, verbruiken nog stroom. Dat kost op jaarbasis 
tientallen euro’s. 

Sluimerverbruik is verantwoordelijk voor ongeveer 10 procent van je totale energieverbruik. Wat 
betekent dat concreet voor een gezin van vier personen? Tot 100 euro extra energiekosten. Zomaar … 

Minder energieverbruik ligt voor het grijpen. 

De volgende vier toestellen knabbelen wellicht elke dag aan je energieverbruik. 

 

1. Multimediatoestellen 
Is jouw woonkamer een arsenaal van multimediatoestellen? Met een lcd-televisie en een home-
cinemasysteem? Een dvd- of blurayspeler en een oude 
videorecorder? Een spelconsole en digicorder? Elk met hun 
eigen klokje of waaklampje? Dan verbruik je constant 
elektriciteit. Schakel de toestellen volledig uit als je ze niet 
gebruikt.  
 

2. Computerinstallaties 
Pc’s, beeldschermen en printers verbruiken in sluimerstand 
tot vijf keer meer dan televisies. Zet ze volledig uit als je 
ermee klaar bent. Wat dan met de sluimerstand van je pc? 
Gebruik die alleen als je minder dan een uur pauzeert – maar 
schakel je beeldscherm altijd volledig uit. 

 
 

3. Adapters en transformatoren 
Van stroomkabels voor laptops en opladers van camcorders 
tot babyfoons en staanlampen … heel wat toestellen zijn 
uitgerust met transformatoren en adapters. Die worden warm 
als je ze gebruikt en blijven dat zelfs wanneer je de toestellen 
uitschakelt. Trek de stekker beter uit het stopcontact. 

 

  



 

4. Gsm- en smartphoneopladers 
Heel wat stroom druppelt weg via gsm- en 
smartphoneopladers die onnodig ingeplugd blijven. De 
oplossing ligt voor de hand: meteen uitpluggen zodra je 
smartphone of gsm weer een volle batterij heeft. 

 

 

Wat kost sluimerverbruik? 

Toestel Indicatie sluimerverbruik/jaar/toestel 

TV 9 euro 

Dvd-speler 12 euro 

Hi-fi instalatie 13 euro 

Pc & scherm 14 euro 

Printer/ scanner 9 euro 

Draadloze telefoon 8 euro 

Lader (tandenborstel / gsm) 2 euro 

Koffiezet 5 euro 

Microgolf 7 euro 

 

Altijd uitschakelen? Eenvoudiger dan het lijkt! 

Alles altijd uitschakelen of uitpluggen? Dat lijkt misschien 
een opgave, maar er zijn eenvoudige hulpmiddelen voor, 
zoals stopcontacten of stekkerdozen met een schakelaar. Zo 
snij je met één druk de stroom naar alle aangesloten 
apparaten af en zet je sluimerverbruik buitenspel. 

Het helpt natuurlijk als je al bij je aankopen let op het 
verbruik van de toestellen in waakstand.  

 

 

BUURTBEWONERS  HEBBEN  INSPRAAK 

 

Beste lezer, het is niet nieuw maar we brengen het nog eens onder 
je aandacht dat je als buurtbewoner inspraak hebt. 
Niettegenstaande de bestuursleden nog wel enkele activiteiten op 
korte of lange(re) termijn in petto hebben, willen we graag 
vernemen welke activiteit (of activiteiten) je graag eens 
georganiseerd wil zien. Geef je concreet voorstel door op ons 
mailadres (bcoudeabdij@gmail.com) of schrijf het uit en bezorg 
het op het secretariaatsadres (Botermelkstraat 199 a). Vergeet je 
naam en adres/telefoonnummer niet te vermelden, op die manier 
kunnen wij je dan contacteren indien wij bijkomende informatie 
nodig hebben. Wij kunnen dan tevens nagaan of je voorstel 
financieel en organisatorisch kan uitgewerkt worden. 
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VRIJWILLIGE  HELPERS-BESTUURSLEDEN 

 

Van bij de opstart van ons buurtcomité (najaar 2012), vormen volgende personen het bestuur van het 
buurtcomité Botermelkstraat-Oude Abdijstraat (en zijstraten): 

- Rony Segaert: voorzitter, 

- Didier Temmerman: secretaris, 

- Bart Marcoen: penningmeester-webmaster. 

Aangezien wij niet steeds alle wijsheid in pacht hebben, hebben wij begin februari 2016 aan een 
buurtbewoner officieel de vraag gesteld om als bestuurslid te willen toetreden tot onze werking. 
Betrokkene heeft zich eigenlijk van bij de start van onze werking steeds belangeloos en met heel wat 
enthousiasme ingezet.  

Wij waren dan ook verheugd en zijn fier u te kunnen melden dat mevrouw Lut Van der Borght ons 
bestuur als bestuurslid komt versterken. 

 

Voel je het zelf ook kriebelen en heb je een (bestuurs- en/of organisatie)microbe om ook in de toekomst 
onze buurtwerking in goede banen te leiden?  

Aarzel dan niet om in een korte memo jezelf voor te stellen en je motivatie schriftelijk mee te delen. 
Bezorg dit op het mailadres (bcoudeabdij@gmail.com) of uitgeschreven op het secretariaatsadres. 

Op die manier kunnen wij onze bestuursploeg nog uitbreiden. Veel voorwaarden stellen wij niet. Je moet 
effectief in ons werkgebied wonen (Botermelkstraat, Oude Abdijstraat, ’t Spieken, Salaartbos) en 
minstens 18 jaar zijn. Per adres kan er maar één persoon bestuurslid zijn. Op die manier kan onze 
werking gegarandeerd worden naar de toekomst toe. 

 

Voel je die bestuursmicrobe niet maar wil je ons wel helpen bij de organisatie van activiteiten? Heb je 
regelmatig tijd om de uitnodigingen huis-aan-huis te bedelen? Laat het ons weten. Op die manier moeten 
wij niet steeds op dezelfde vrijwillige (ex-)buurtbewoners een beroep doen om de handen uit de 
mouwen te steken. 

 

Je zal begrijpen dat, indien wij bijvoorbeeld een sneukeltoer willen organiseren, wij naast diverse 
stopplaatsen ook heel wat mensen nodig hebben die ons willen helpen. Enkel door een beroep te kunnen 
doen op die “helpende handen” is een verdere bloeiende buurtwerking mogelijk. 

Een mailtje naar bcoudeabdij@gmail.com volstaat. Op die manier kunnen wij je dan tijdig inplannen en 
informeren. 

 

 

22 maart 2016 – zonder woorden 
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CULINAIR HOEKJE: UIENSAUS 

 

 

Ingrediënten 

o 2 grote uien 
o 20 gram boter 
o mespunt suiker 
o 1 eetlepel witte wijnazijn 
o 1/4 liter bouillon 
o 1 laurierblad 
o 1/4 liter Spaanse-saus 
o zout en peper 

 

 

   

 

Bereidingswijze 

 Maak voor de uiensaus 1/4 liter Spaanse-saus. 

 Hak de uien fijn. 

 Smelt de boter in een koekenpan en fruit hierin de uien met de suiker goudbruin. 

 Voeg de wijnazijn toe en laat het 2 minuten mee warmen. 

 Roer de bouillon en laurier erdoor. 

 Laat het mengsel op matig vuur inkoken tot de helft over blijft. 

 Verwijder het laurierblad. 

 Roer het mengsel door de Spaanse-saus en verwarm het. 

 Breng het op smaak met zout en peper. 

Lekker met vis - niertjes - lever - tam konijn - gehakt - hamburger - lamsvlees – rundvlees - … 

 

 

 

 

Vader vertelt tegen 
kleine Joep dat zijn 
baas vanavond bij 
hem komt eten: 

“Vanavond komt er 
een héél belangrijke 

gast bij ons eten. Jullie moeten heel netjes zijn, want dat 
is de baas van papa. Dus netjes je haren kammen, je 
handjes vooraf zelf wassen, met mes en vork eten, je bord 
leeg eten, je bord niet aflikken, … Alles hangt van deze 
maaltijd af. Als je het verknalt, wordt papa misschien 
ontslagen. Dus wees netjes. Omdat het vanavond een 
belangrijke gast is, eten we ook in de woonkamer en eten 
we iets lekkers “varkenshaas met ajuinsaus”. 

’s Avonds wast Joep zijn handen, kamt netjes zijn haren 
en poetst vooraf zijn tanden. Dan gaat hij netjes aan 
tafel zitten, tot zijn papa thuiskomt met zijn baas. 

Dan roept Joep: “Papa! Je zei dat we varkenshaas 
kregen en nu breng je een geitenkop mee naar huis.” 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: R. Segaert, voorzitter 

Correspondentieadres: Botermelkstraat 199 a, 9300 Aalst 
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