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B U U R T K R A N T 
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Beste buurtbewoner 

 

Je hebt het ongetwijfeld al gezien of vernomen via de media dat de grondwerken voor de aanleg 

van het speelbos “Ten Rozen” in september 2016 zijn heropgestart. Heb je dit gemist? Niet erg, 

je vindt alle info verder in deze editie. 

 

Over het speelbos “Ten Rozen”, konden de buurtbewoners in mei 2013, naar aanleiding van de 

Dag van het Park”, hun bedenkingen, suggesties, … meedelen aan de initiatiefnemers (stad Aalst 

en Regionaal Landschap Schelde-Durme).  

 

Op basis van het initiële plan (links) dat toen werd voorgelegd, heeft ons bestuur overleg gehad 

met mevrouw Ann Sels van voormelde dienst, waarna het plan in de zomer van 2013 lichtjes 

werd gewijzigd (rechts).  

 

 
 

 
 

Er werd toen gekozen om de speelheuvel, die zich eerst zou situeren op de hoek van de 

Botermelkstraat met de Oude Abdijstraat, te voorzien verder op het terrein, grenzend aan de 

terreinen van Levensvreugde Verblijven vzw. Ook de “evenementenzone” halfweg de Oude 

Abdijstraat zou (deels) herplaatst worden naar de hoek van de Botermelkstraat-Oude 

Abdijstraat (waar wij met ons bestuur – telkens met goedkeuring van de stad, die eigenaar is 

van het terrein – diverse activiteiten hebben georganiseerd). 
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“DUINEN”GORDEL beschermt de bezoekers op het toekomstige speelbos. 

 

Menigeen zal al vastgesteld hebben dat er aan de rand van het natuurgebied langs de 

Botermelkstraat en deels in de Oude Abdijstraat een duinengordel werd aangelegd. 

Hierop ontvingen de bestuursleden reacties van meerdere buurtbewoners. Buurtbewoners waren 

niet te spreken over het verdwijnen van het open zicht op het speelbos. Gedaan met de sociale 

controle van spelende kinderen op dat terrein in de toekomst. 

 

Onze secretaris heeft reeds op 4 oktober 2016 deze bekommernissen overgemaakt aan 

mevrouw Ann Sels van het Regionaal Landschap Schelde-Durme.  

Een bericht dat niet ongelezen gebleven is, want op 21 oktober jl. ontvingen wij volgend 

antwoord vanuit de dienst Leefmilieu van de stad Aalst: 

- “Zoals je weet hebben de werken heel wat vertraging opgelopen (verplicht archeologisch 

onderzoek en opgravingen, nat voorjaar). Deze zomer zijn de graafwerken opnieuw kunnen 

starten. Het oostelijke deel met de waterpartij is zo goed als volledig aangelegd. Half 

oktober is de aannemer gestart met de aanleg van het vlonderpad over het water. De 

speelheuvels en evenementenweide worden begin november afgewerkt. 

- De berm (groene wal) aan de Botermelkstraat is, ondanks herhaalde vraag, te hoog 

aangelegd door de aannemer. De kraanman heeft de opdracht gekregen om nog deze 

maand (oktober, begin november) de berm te verlagen. De bermen zorgen voor een 

geborgen gevoel vanop de evenementenweide, houden het lawaai van de auto’s en bussen 

tegen en creëren een veilige barrière voor spelende kinderen tussen de speelzone en de 

straat. Het hele terrein met de evenementenweide en speelheuvels is met 0,5 meter 

opgehoogd (met de bedoeling om de evenementenweide zo droog mogelijk te houden in de 

toekomst), vandaar dat de bermen er vanaf de straatkant hoger uitzien dan vanop de 

weide. Enkel de berm ter hoogte van de wachtplaats van de bussen is hoger aangelegd dan 

voorzien, dit met de bedoeling om het zicht op de geparkeerde bussen vanop de 

evenementenweide weg te nemen. Binnenkort zullen de speelheuvels en bermen worden 

ingezaaid met een natuurlijk bloemenmengsel, zodat volgend voorjaar de lelijke bruine 

grond wordt omgetoverd in een kleurrijk bloementapijt.  

- Door de onvoorziene komst van het busstation diende het oorspronkelijke ontwerpplan in 

allerijl te worden aangepast. De ingang aan de Botermelkstraat is opgeschoven zodanig 

dat het verharde hoofdpad mooi zal aansluiten op het aangelegde voetpad aan de 

busstrook. Er is wel steeds rekening mee gehouden dat de evenementenweide een 

minimale oppervlakte behoud van 40 meter op 40 meter. Vanop de evenementenweide 

zullen er 4 paden vertrekken in verschillende richtingen.  

- In het voorjaar van 2017 wordt het speelbos afgewerkt met natuurlijke speelelementen 

(speelwaterpomp met gotensysteem, mikado, klauterparkoers,…), picknicktafels en 

inkombord. 

- In het najaar van 2017 zal er nog een deel van het terrein worden bebost (percelen zijn 

aangekocht via subsidies vanuit het bossencompensatiefonds met de voorwaarde dat 

minsten 60% van de oppervlakte wordt bebost). 



 

- Medewerkers van de dienst Mobiliteit en Openbare Werken van de stad hebben gemeld 

dat er spoedig wegmarkeringen zullen aangebracht worden aan het busstation 

(haaientanden, middenlijnen en zebrapaden).” 

 

Wij zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen op dit terrein en mogen ons gelukkig prijzen 

dat dit echt een open gebied blijft in onze nabije buurt. 

 

Alvast veel leesplezier. 

 

De bestuursleden 

 

 

VOORBIJE  ACTIVITEITEN 

 

Eind april 2016 hebben enkele buurtbewoners deelgenomen 

aan een garageverkoop, op de dag dat ook in Levensvreugde 

de jaarlijkse rommelmarkt werd georganiseerd. 

 

Op 30 april 2016 werd de meiboom nog eens onthuld. Hij 

stond weer mooi te blinken en fleurde voor een maand het 

straatbeeld op.  

Niettegenstaande het bezoek van Dennis De Wolf, Prins 

Carnaval 2016, stelden de bestuursleden vast dat er een 

mindere opkomst was vanwege de buurtbewoners. Maar zij 

die er bij waren, genoten toch van de sfeer. 

 

 

In juni was er dan het Europees kampioenschap voetbal, met deelname van onze Rode Duivels. 

Zowel bij de wedstrijd “België-Ierland” die op zaterdag 18 juni 2016 op groot scherm werd 

uitgezonden in de lokalen van Levensvreugde Verblijven vzw, alsook bij een tweetal wedstrijden 

die je in café Parking kon volgen en waarop de buurtbewoners werden uitgenodigd, bleek de 

opkomst miniem. 

We stelden vast dat er, zelfs voor een gratis drankje dat aan de aanwezige buurtbewoners 

wordt aangeboden, weinig interesse was. 

 
 

Als bestuur kunnen wij natuurlijk maar een aanbod van activiteiten doen en hopen dat er actieve 

deelname is van meerdere buurtbewoners. 

 



 

KOMENDE  ACTIVITEITEN 

 

NAJAARSACTIVITEIT 

 

Wees gerust, wij zijn nog niet uitgeblust om (ver)nieuwe(nde) activiteiten te organiseren. 

Met ons bestuur hebben wij een najaarswandeling uitgewerkt (ongeveer 4 km), gekoppeld aan 

een “sneukeltoer”. Dit zal doorgaan op zondag 27 november 2016 met vrije start tussen 14 uur 

en 15 uur. Er wordt vertrokken vanaf het speelbos (halfweg de Oude Abdijstraat). 

Het traject, uitgekozen door onze voorzitter, loopt voornamelijk langs “trage wegen”. Dus 

aangepaste schoenen zijn noodzakelijk. De wandeling is niet toegankelijk voor rolstoelen. 

Er zijn drie stops voorzien langsheen het traject en ook op de aankomstplaats zal iets worden 

aangeboden. 

Hierbij doen wij een oproep naar buurtbewoners die ons daadwerkelijk willen helpen. Wil je 

helpen? Geef dan per kerende je naam door aan een van de bestuursleden, of stuur een mail 

naar bcoudeabdij@gmail.com. Alvast dank. 

 

De individuele uitnodigingen volgen binnenkort. Weet nu al dat al het lekkers dat zal worden 

aangeboden voor het ronde bedrag van 5 euro per persoon. Inschrijven en betalen dient te 

gebeuren uiterlijk op vrijdag 18 november 2016, bij een van de bestuursleden. 

Dit biedt ons de mogelijkheid om gericht onze inkopen te doen. 

 

Wij rekenen alvast op jullie deelname. 

 

 

NIEUWJAARSONTMOETING 

 

Buurtbewoners, hou zondag 29 januari 2017 alvast vrij, want die dag zullen wij tussen 11 uur en 

14 uur voor de vijfde maal onze nieuwjaarsreceptie organiseren.  

Meer info verneem je ten gepaste tijde. 
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SPEELBOS “TEN ROZEN” 

 

 
 

De inrichtingswerken in het buurtpark Ten Rozen in Aalst zijn hervat. 

Het poelencomplex is volledig uitgegraven. 

 

Mevrouw An Sels van het Regionaal Landschap Schelde en Durme, stelde ons volgende 

informatie ter beschikking (waarvoor oprechte dank) met een recente update rond het 

toekomstig speelbos “Ten Rozen” aan de Botermelkstraat-Oude Abdijstraat. 

 

Door archeologisch onderzoek op het terrein, de zachte winter en het natte voorjaar liep de 

planning voor de inrichtingswerken aan het buurtpark Ten Rozen maanden vertraging op. De 

drassige bodem liet zelfs in juni en juli 2016 geen zware dumpers toe op het terrein. Om die 

reden werd gewacht op betere omstandigheden na het bouwverlof. Gelukkig waren die er. Het 

resultaat van de grondwerken oogt spectaculair: een gigantisch poelencomplex is verrezen. 

Dat poelencomplex ligt op het achterste gedeelte van het perceel en is het laagst gelegen. 

Tijdens de graafwerken ontdekte de kraanman grondwaterbronnen. Dat is fantastisch nieuws. 

Het betekent dat de poel constant zal gevoed worden met zuiver grondwater. Een extra bron 

vormt het regenwater dat in de sociale wijk wordt opgevangen en via een langwerpige wadi 

wordt afgevoerd naar de poel. Die wadi zal als speelgracht functioneren en wordt momenteel 

gemoduleerd. 

Voor de komende werken is minder zwaar materiaal nodig. Nu zal de bodem - hoe nat ook - het 

werk niet meer belemmeren. 

Op de planning van de komende weken staat dus de vorming van de wadi/speelgracht. Daarnaast 

zullen kraanmannen ook de bergen aarde moeten verwerken die ontstaan zijn tijdens het 

archeologisch onderzoek.  

Daarna concentreren ze zich op het voorste gedeelte van het perceel, waar speelheuvels worden 

gecreëerd. 

 



 

 
(foto’s Kirsten Segaert) 

 

 

Enkele cijfers 

Oppervlakte terrein: 4,5 hectare. Oppervlakte poel: 0,75 hectare (7.500 m²). Verzette aarde: 19 800 m³.  

Lengte vlonderpad: 80 meter. Percentage bebossing: 60 %.  

Budget vrijgemaakt door de stad Aalst voor verdere inrichting: 113.000 euro. 

 

1. TOEGANKELIJKHEID OP WIELTJES 

Het ontwerp zet sterk in op beleving in en langs water. Zo zal je dankzij een vlonderpad over de grote poel 

kunnen bewegen. Een aparte belevenis! Die moet weggelegd zijn voor iedereen, en dus is dit vlonderpad ook 

voor rolstoelgebruikers toegankelijk. Er is zelfs plaats voorzien om elkaar met de rolstoel te kruisen. Een 

deel van de wandelpaden is ook verhard. Meerdere ingangen illustreren de grote gastvrijheid van dit 

speelbos. Er is een bushalte aan dit domein, dat grenst aan de druk befietste Rozendreef. Langs die straat 

nodigen twee uitzichtpunten fietsers uit om te genieten van het mooie zicht op het water en het speelbos. 

 

2. WATER, WATER, WATER 

Waterbeleving en afwatering staan centraal in het ontwerp. Zo beslaat de poel ruim een zesde van het 

totale terrein. Daarmee zal het de grootste natuurlijke waterpartij zijn die door stad Aalst werd 

aangelegd. Grachten en beken flankeren het terrein. De ontmoetingsplek en weide worden opgehoogd, zodat 

het grondwater op natuurlijke wijze naar deze waterpartijen afglijdt. Tot slot wordt het regenwater van de 

nabijgelegen sociale wijk via een nieuwe (speel)gracht naar de poel geleid. 

 

3. KINDEREN VAN DE TOEKOMST 

Boompjes hebben vele jaren nodig om uit te groeien tot een volwaardig bos waar het heerlijk is om te 

spelen. Om niet enkel de kinderen van de toekomst te plezieren, heeft het speelbos heel wat in petto voor 

kinderen van nu. Want ravotten in een natuurlijke omgeving is fijn en ondersteunt kinderen in hun 

motorische, fysieke, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Van zodra het speelbos is ingericht in december 

2016, zullen kinderen hun fantasie onder meer de vrije loop kunnen laten in het wilgenhuttendorp. Een 

speelgracht zal menig avontuur inleiden en de heuvels schreeuwen om aandacht van klimmende en rollende 

kinderen. Ook het hooiland zal snel tot zijn recht komen met vele bloemen en insecten. En dan zijn er nog de 

creatief verspreide boomstammen… 

 

4. CREATIEF MET BOOMSTAMMEN 

Speciaal voor dit project spaart de groendienst van de stad Aalst alle bomen op die ze in Aalst verwijdert. 

Uit veiligheids- of ecologische overwegingen. Deze boomstammen krijgen een nieuw leven in het speelbos. 

Als een boomstammenmikado, uitdagende trappen, evenwichtsbalken, avontuurlijk brugjes,… 

 

5. HET POSITIEVE EFFECT VAN GROEN 

Voor kinderen met een beperking is een bezoek aan een gewone speeltuin met speeltuigen veelal geen 

pretje. Ze worden voorbijgestoken door snellere, sterkere kinderen. In het speelbos kunnen ze op eigen 



 

tempo volgens hun eigen mogelijkheden naar hartenlust spelen. Of tot rust komen, zoals in de wilgenhutten, 

langs verschillende paadjes of kuierend in het hooiland tussen de bloemen en insecten. 

 

6. LIEVER NIET RIJK, MAAR ARM 

Het terrein aan de Oude Abdijstraat bestaat uit weilanden en akkers, respectievelijk arme en rijke (want 

bemeste) gronden. Arme grond is ecologisch waardevoller, want geeft kruiden meer kans. Daardoor vinden 

bijen en vlinders meer stuifmeel en voedsel. Waar de poel wordt gegraven, bevindt zich arme grond. Die 

grond wordt gebruikt om de voormalige akkers op te hogen en heuvels te vormen. Dat alle grond ter plekke 

gebruik wordt en niet afgevoerd is positief, want zo wordt bespaard in vervoerskosten én CO2-uitstoot. 

 

7. NATTE VOETEN 

Buurtcomité Botermelkstraat-Oude Abdijstraat gebruikt de terreinen al enkele jaren voor zijn 

evenementen. De omstandigheden waren nooit ideaal te noemen op deze drassige gronden. Ook daar 

verhelpt het ontwerp aan. Met een opgehoogde grond, zodat grondwater vlot zijn weg vindt naar de 

nabijgelegen waterpartijen. Een groene buffer van beboste heuvels, solitaire bomen en groene wallen 

zorgen voor geborgenheid. Die maakt van dit plekje een fijne ontmoetingsplaats voor iedereen. 

 

8. DE VERDWENEN WEI 

Het oorspronkelijke ontwerp wou de bestaande weide langs de poel bewaren. Door de archeologische 

opgravingen is die weide echter volledig omgewoeld. Ze moet opnieuw aangelegd worden. Daarbij zal ze een 

ietwat bolle vorm krijgen, waardoor een vlotte afwatering naar de poel en gracht mogelijk is. De weide 

bereiken zal kunnen via een wandelpad of via een meer avontuurlijke weg: langs boomstammen of stapstenen 

over de gracht. De weide moet er zo authentiek mogelijk uitzien en beheerd worden. De huidige drie oude 

wilgen op de weide worden volgend jaar met een wilgenhuttendorp en wijmenbosje aangevuld. Mensen 

gebruikten zo’n wijmenbosje vroeger om flexibele takken te oogsten waarmee ze bijvoorbeeld manden 

konden vlechten.  

 

9. BIJZONDERE STENEN 

De groendienst van de Stad Aalst verzamelt op haar terreinen heel wat bijzondere materialen. Behalve 

boomstammen bijvoorbeeld ook bijzondere natuurstenen. Rondom een grondwaterpomp middenin het 

speelbos zullen enkele zandstenen een nieuw leven krijgen. Ze komen uit de oude steengroeve in Meldert 

(Kravaalbos). Vele kerken in de wijde omgeving werden met deze stenen gebouwd. Ook een aantal massieve 

ijzerhoudende leisteenblokken (van een groeve uit de Oostkantons), zoals de megaliet in de boomcirkel, 

vinden er een plekje. Maar ook ‘gewone’ stenen krijgen hier een nieuwe bestemming. Zo zullen oude arduinen 

boordstenen die gerecupereerd werden na wegwerkzaamheden samen een amfitheater vormen aan de 

ontmoetingsruimte. 

 

10. VAN DE BUURT 

Instelling Levensvreugde Verblijven vzw Aalst grenst aan het domein. Deze voorziening begeleidt mensen 

met een verstandelijke beperking bij hun dagbesteding en biedt aangepaste woongelegenheden aan. Ook de 

nieuwe woonwijk Matexi en appartementencomplex Rozendreef liggen vlakbij. Het is de bedoeling dat alle 

buurtbewoners groot en klein van het speelbos en zijn ontmoetingsplaats zullen genieten. 

 

11. AL DIE BOMEN 

Ten Rozen wordt een speelbos en geen park. Daardoor moet 60 procent van het terrein beplant worden met 

bomen. De heuvels worden bebost met budget uit het boscompensatiefonds. Achter de poel komt een 

stukje bos dat als rustzone voor vogels en amfibieën zal fungeren. De steenovens die archeologen er tijdens 

hun recente opgravingen aantroffen blijven er ongemoeid. 



 

 

 

12. UITZONDERLIJK GRAAFJAAR 

In een ‘normaal’ kalenderjaar kan er slechts tot oktober gegraven worden. Daarna stijgt de kans op regen 

en wordt de bodem te nat om werken toe te laten. Dit jaar zorgen de uitzonderlijk droge dagen ervoor dat 

er zelfs in november nog vlot gewerkt kan worden. Zolang het weer het toelaat, zal de kraanman en zijn 

team hier blijven werken aan de poel en de heuvels. 

 

13. PLANNING 

Het einde van de werken is voorzien in december 2016. Tot zolang het weer het toelaat, zullen de 

kraanwerken verder gaan. In het voorjaar van 2017 worden de heuvels en weide ingezaaid. Daarna, in de 

periode mei-september 2017, worden de speelaanleidingen geplaatst, het amfibitheater aangelegd, 

zitplekken gecreëerd en het vlonderpad aangelegd. Wanneer het plantseizoen in november aanbreekt, is het 

tijd om het bos, de wilgenhutten en de solitaire bomen aan te planten. 

 

14. MET GROTE ONDERSCHEIDING 

De stad kocht de terreinen aan de Oude Abdijstraat aan in 2012 en kon hierbij op een subsidie rekenen van 

het Bossencompensatiefonds dat 80 procent bedroeg van het aankoopbedrag. Met dat fonds ondersteunt 

de Vlaamse overheid gemeenten en provincies bij de aankoop van te bebossen gronden. Het fonds kent de 

ingediende projecten een score toe op basis van diverse criteria. Opmerkelijk: Ten Rozen behaalde een 

maximale score van 20 op 20! Onder meer omdat de percelen aan een oud bos grenzen, er vroeger een 

historisch bos stond, het zich dicht bij een woonkern bevindt en er een speelbos voorzien wordt. 

 

WORKSHOP BOUWEN MET WILG 

 

 

 

Op zaterdag 10 december 2016 zal er in 

samenwerking tussen ons buurtcomité en 

Regionaal Landschap Schelde-Durme een 

wilgenvlechtworkshop doorgaan op het 

terrein. 

Die constructies zullen dan voorzien worden 

op het speelbos, ter hoogte van onder meer 

de waterpartijen. 

 

Meer info en een uitnodiging zullen ten 

gepaste tijde worden verstuurd. 
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Officiële inhuldiging 

van de omgevingsaanleg Ten Rozen 

ter hoogte van de Dewacoblokken 

 

 

Dinsdagavond, 11 oktober 2016, enkele buurtbewoners waren ingegaan op de uitnodiging die de 

stad Aalst had bedeeld naar aanleiding van de officiële inhuldiging van de omgevingsaanleg Ten 

Rozen, ter hoogte van de Dewacoblokken. 

 

Enkele leden uit het schepencollege en gemeenteraad, alsook de voorzitter van Dewaco en een 

verantwoordelijke van vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen spraken de aanwezigen in de 

ontmoetingsruimte “De Klaproos” (Rozendreef 161) toe.  

Afsluitend kon bij een glas nagepraat worden en konden de aanwezigen genieten van de muzikale 

omlijsting die voor de gelegenheid werd verzorgd door de groep “De Scheve Noot”. 

 

Volgend belangrijk nieuws willen wij je niet onthouden: 

 

VOORTAAN WEKELIJKSE WOENSDAGNAMIDDAGMARKT IN DE ROZENDREEF 

 

In Aalst gaan er verschillende wekelijkse markten door. Je hebt ongetwijfeld de zaterdagmarkt 

in het centrum (Vredeplein, Vlaanderenstraat, Gentsestraat, Keizersplein), al eens bezocht. 

Wist je dat er elke woensdagvoormiddag een markt doorgaat op het dorpsplein van 

Nieuwerkerken?  

 
In de gemeenteraad van 20 september 2016 werd het reglement op de ambulante handel en de 

wekelijkse markten gewijzigd.  

Vanaf woensdagnamiddag 9 november 2016 zal er een wekelijkse markt worden georganiseerd 

op de parking gelegen op de hoek van de Rozendreef met de Oscar Debunnestraat. Opbouw van 

de kramen en standen is voorzien vanaf 13 uur. Je kan er van 14 uur tot 18 uur terecht voor je 

inkopen. 

Inmiddels wensen wij de ambulante handelaars alle succes toe en hopen, samen met hen, op een 

succesvolle wekelijkse markt. 

 



 

VOLKSTUINTJES 

 

De heer Eddy De Pauw van vzw 

Samenlevingsopbouw vzw, heeft bij de Vlaamse 

Gemeenschap, afdeling Natuur en Milieu, een 

project ingediend met het oog op het inrichten 

van een volkstuin achter de Dewacoblokken.  

Naast vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, 

het VELT, de BUSO-school van Levensvreugde, de 

basisschool De Duizendpootjes, … heeft ook ons 

bestuur te kennen gegeven te willen mee 

participeren in dit project. 
 

 

Ook Didier Temmerman, secretaris van ons buurtcomité, heeft bij de Koning Boudewijnstichting 

een lijvig dossier ingediend. Deze keer om de buurtbewoners aan te zetten tot 

kringlooptuinieren.  

In december 2016 weten wij of de jury dit dossier zal betoelagen. 

Wij houden je op de hoogte. 

 

 

SPORTIEVE 50+ ZOEKT GEZELSCHAP 

 

Beste lezer, vrees niet, dit is en blijft nog steeds ons buurtkrantje.  

Als je bovenstaande titel leest krijg je misschien andere gedachten. Neen hoor, onze 

buurtbewoonster is niet op zoek naar een “date” (toch niet bij ons weten ), maar naar 

lotgenoten die volgend jaar in haar voetsporen willen treden. 

 

Verslag van haar jaarlijkse afspraak met … de 4-daagse van de Ijzer 

 

De "Vierdaagse van de Ijzer" is 

een internationale mars, 

georganiseerd door de Belgische 

Defensie. 

Deze jaarlijkse 'militaire oefening' 

staat open voor burgers en 

militairen uit binnen- en buitenland. 

Het wandelgebeuren streeft drie 

doelstellingen na:  

- de band tussen Defensie en de samenleving versterken door militairen en burgers samen 

te brengen tijdens een gemeenschappelijke, sportieve inspanning; 

- de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen, in het bijzonder zij die vielen op de 

slagvelden in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog, herdenken op een 

respectvolle manier; 



 

- de wandelaars op een aangename manier laten kennismaken met de historische en 

toeristische waarde van de Westhoek. 

 

De organisatie van de vierdaagse wandeltocht is in handen van het Bataljon Artillerie. Dit 

bataljon, deels gekazerneerd aan de Belgische Noordzeekust, wordt voor de uitvoering van deze 

opdracht bijgestaan door het Competentiecentrum Steunmaterieel en -producten uit Ieper, het 

Eerste Element Medische Interventie, de Militaire Politie en het Militair Commando van de 

Provincie West-Vlaanderen. 

De organisatie verloopt in nauwe samenwerking met de gemeente Koksijde en de steden 

Nieuwpoort, Diksmuide, Poperinge en Ieper. 

Bij de eerste editie in 1973 waren er 1.218 deelnemers. Toen kon je enkel de afstand van 32 km 

voor de 4 dagen wandelen. Sinds 2010 zijn de 4 omlopen per dag ingevoerd: 8 km – 16 km – 24 

km of 32 km; dit vooral om ook families de kans te geven deel te nemen.  

Het exacte aantal deelnemers voor dit jaar is nog niet vrij gegeven, maar in 2015 waren er 

9.800 wandelaars over de 4 dagen. 

De eerste dag wordt er gewandeld rond Oostduinkerke, de tweede rond Diksmuide, dag 3 

brengt hen naar Poperinge en omgeving en de slotdag is rond Ieper met afsluiting aan de 

Menenpoort. 

 

Het leger zorgde tot 2014 voor logement op deze 4 locaties. Een veldbedje wordt ter 

beschikking gesteld. Sinds vorig jaar wordt het logement georganiseerd door privé-initiatieven, 

onder dezelfde formule. Indien gewenst neem je volpension voor die periode: ontbijt, 

lunchpakket en warm avondmaal aan democratische prijzen. Het vervoer vanuit je slaapplaats 

naar de verschillende startplaatsen wordt ook georganiseerd door het leger. Op iedere vertrek- 

en aankomstplaats en ook tussenin op het parcours is er een verzorgingspost uitgebouwd. 

Onderweg is er bevoorrading van drank en een versnapering of fruit, mede door sponsoring. Er 

is animatie op het parcours, onder meer enkele officiële militaire parades. 

Onze kranige buurtbewoonster, Rita Palstermans, vertrok dit jaar al maandagnamiddag en 

voorzag tot zaterdag na het ontbijt. “Dit voor 150 euro, alles inbegrepen. Het is basic maar je 

zit volledig in de sfeer, grote slaapzaal, sanitaire container en douches buiten …. Even anders 

leven …. 

Ik hield niet goed bij wanneer ik exact startte, maar dit moet midden de jaren 80 geweest zijn. 

4x 32 km met zware bottinnen. Fijne contacten. Veel pelotons die meestapten uit verschillende 

landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Australië, …. De 

soldaten met superzware rugzak en zingen uit volle borst. Meestal vuile liedjes maar in ’t juiste 

ritme. Wanneer ik een dip had, trachtte ik mee te lopen in hun kadans en kwam er weer bovenop. 

Ik was toen specialist blaren lopen, wist al gauw wat mijn zwakke plekken waren. Na een 5-tal 

jaar stopte ik, de familie-plicht riep. 

Nu ben ik terug denk ik mijn zevende opeenvolgend jaar herbegonnen. Nog steeds slaapplaats 

Diksmuide, in de Boterhalle op de Markt. Sinds 2 jaar is het logement daar verhuisd naar de 

sporthal van het atheneum. Met lichte wandelschoenen nu. Minder soldaten op het parcours …. 

Spijtig. 



 

Het belangrijkste voor mij is natuurlijk het wandelen, in onze mooie Westhoek, genieten van de 

natuur in zon of regen. Mensen ontmoeten, een eindje met mekaar mee lopen.  

Ik ging er jaren alleen naar toe, tot ik 2 jaar geleden Marleen uit Lovenjoel en Magda uit Aalst 

ontmoette. Vorig jaar kwam Sonja uit Sint Niklaas er bij. Toen noemden wij ons ’t klaverke 4. 

Dit jaar vervoegde Viviane ons. Onze nieuwe naam werd “the iron ladies”. 

 
Sommigen stappen 24 km, anderen de 32 km. We vertrekken samen maar spreken af: ieder zijn 

tempo. Bij de aankomst wachten we op mekaar, vertellen ons verhaal en als ’t kan, na ’t 

avondmaal, nog genieten op een terrasje. 

Sinds 5 jaar ben ik diabeet. Dit jaar was mijn 4de keer dat ik met een aangepast 

medicatieschema mee stapte. De 3 voorbije jaren ging het vanzelf. Dit jaar voelde ik van de 

eerste dag dat het niet zo goed zat. Te hoge suikerwaarden, die maar niet wilden zakken. Maar 

doorgaan. Op de derde dag ging het na ongeveer 25 km echt niet meer. Ik geraakte niet vooruit. 

De MP (militaire politie) belde de bezemwagen …. Te druk. Dan op de ziekenwagen (van de 

organisatie) gewacht. De dokter besliste dat ik niet meer verder mocht wandelen. En ook mijn 

vierde dag mocht ik niet starten … 

Ontgoocheling …. maar met gezond verstand volgde ik de raad van de dokter op. De grote hitte 

had zeker invloed gehad op mijn systeem. Niet bij mij alleen natuurlijk. Het was met momenten 

moordend warm.  

Maar de solidariteit en de vriendschap die ik mocht ervaren van zovele wandelaars in ons kamp, 

is onbetaalbaar. Het mocht dit jaar niet zijn om mijn parcours volledig af te leggen, maar 

volgend jaar sta ik weer aan de start. Jij ook? 

Noteer de eerste volle week nà 15 augustus. Ook 1 dag meestappen kan …. 

Een echte aanrader voor een gezonde vakantie in eigen land.” 

 

Rita, proficiat met je geleverde prestatie en oprechte dank voor je verslag. 

 

 

In onze volgende editie: Hugo trekt met de fiets de Pyreneeën over richting Santiago de 

Compostella.  

 

Wellicht zijn er nog sportieve buurtbewoners. Laat van je horen en lever je verslag aan. Wie 

weet worden wij uitgeroepen tot “buurtcomité met de sportiefste inwoners” . 

  



 

 

 
 

Nieuws voor de échte 

Aalsterse 

carnavalsliefhebbers: 

RONNY: 

kandidaat Prins Carnaval 

2017 

 

 

Een carnavalminnende buurtbewoner wist ons te melden dat er vier kandidaten voor Prins 

Carnaval 2017 zijn, waaronder Ronny.  

Het belooft in elk geval een spannende strijd te worden op zaterdagavond 21 januari 2017 vanaf 

19 uur in de Florahallen, want dan wordt er gestreden naar de scepter van Prins Carnaval 2017. 

Tijdens de jongste carnavalsbeurs op zondag 25 september werden de kandidaten uitgebreid 

voorgesteld en ontvingen zij hun kandidatenlint. Wie de prinsenverkiezing wil meemaken, kan 

vanaf 26 november 2016 online een ticket kopen (www.aalst.be/prinsenverkiezing). Per 

postadres kan je tot 4 tickets aankopen.  

Carnaval Aalst wordt georganiseerd tijdens het weekend van 25-26 februari 2017. 

 

Wakkere buurtbewoners zullen het ondertussen misschien al gemerkt hebben, we hebben de 

verkeerde Rony voor ogen (onze voorzitter zijn voornaam wordt maar met één “n” geschreven). 

Hierbij de namen van de effectieve kandidaten: David Bockstael, Raf Sidorski, Ronny Eemans en 

Chris Boone. Wij wensen hen – mede in uw naam – alvast alle succes toe. 

 

1,26 euro voor een carnavalsliedje 

 

Muzikoilsjt heeft een nieuw album klaar met 

Nicole Schellinck van Corum Alostum 

Imperiale. 

Op deze CD zingt Nicole vergeten pareltjes 

samen met vele andere carnavalisten. 

‘Eirfgoed van de boeveste plank en in ’t echt 

Oilsjters!’ 

Op de CD staan 19 nummers. Muzikoilsjt 

volume 8 is voor 15 euro (of omgerekend 

1,26 euro per liedje) verkrijgbaar bij Bart 

Marcoen. 

Aalst TV, media partner van Muzikoilsjt, 

zorgde voor een schitterende videoclip. 

Deze kan je bekijken via volgende link: 

http://www.aalst.tv/overzicht/cultuur/item

/1568-nicole-schellinck-zingt-vergeten-

pareltjes-op-muzikoilsjt-8  
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Net zoals vorig jaar heeft ook de stad Aalst deelgenomen aan de 

provinciale actie “1 bloembol kan bijenlevens redden”. 

 

Als inwoner van Aalst kon je – nadat je je vooraf had aangemeld bij 

de stad – een gratis zakje krokusbollen afhalen.  

Ons bestuur heeft meerdere zakjes bedeeld in de buurt. 

Heb je er geen ontvangen? Geen nood, geef dan je naam en adres 

door via bcoudeabdij@gmail.com met als onderwerp “krokusbollen”. 

We noteren dan je gegevens.  

Indien de provincie in het najaar van 2017 de actie herhaalt en ons 

bestuur bekomt terug krokusbollen, zal je zeker en vast een zakje 

worden bezorgd. 

 

 

CULINAIR HOEKJE: AJUINCONFITUUR 

 

 

Ingrediënten 

o 1 kg ajuin 

o 75g boter 

o 150 poedersuiker 

o 10 cl wijnazijn 

o 50cl droge witte wijn 

o 1 eetlepel gemalen koriander 

o Peper 

o Zout 

 
 

 

Bereidingswijze 

 Pel de ajuinen en snij ze in schijven. 

 Smelt de boter en suiker op een zacht vuur. 

 Voeg de ajuin toe, zet het deksel op de pan en laat ze gedurende 20 à 30 minuten koken. 

 De ajuin moet glazig en lichtjes gekarameliseerd zijn.  

 Voeg de koriander, azijn en wijn toe. Peper en zout volgens eigen smaak.  

 Laat dit nog 30 minuten op een zacht vuur staan totdat alle vloeistof is verdampt.  

 Giet dit in bokalen en bewaar in de koelkast. 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: D. Temmerman, secretaris 

Correspondentieadres: Botermelkstraat 199 a, 9300 Aalst 
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