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Beste buurtbewoners, 

Hier is dan onze nieuwste infokrant van het buurcomité Oude  

Abdij-Botermelkstraat. 

Je hebt er eventjes op moeten op wachten, maar na 5 jaar dach-

ten we dat het tijd was om iets anders te proberen en zorgden we 

voor een nieuwe lay-out.  

Inderdaad… 5 jaar bestaat jullie buurtvereniging! Dit kan al tellen, 

maar toch hopen we om nog minstens even lang verder te kunnen 

doen! 

Wat allemaal begon met een infovergadering rond het ontstaan 

van het speelbos Ten Rozen, groeide onder impuls van Marthe, 

Bart, Didier en mijzelf al spoedig uit tot een volwaardige buurtvere-

niging.  Maar zonder de vele bijkomende helpende handen zou 

het met ons beperkt bestuur niet gelukt zijn!  

Daarom willen we via deze weg nog eens iedereen extra bedan-

ken die ons de voorbije 5 jaar geholpen heeft om de activiteiten te 

laten slagen!   

En ook voor de toekomst zal het niet mogelijk zijn zonder jullie. Dus 

wil je meewerken, heb je goede ideeën die je samen met ons wil 

uitwerken? …welkom! 

In deze editie van onze buurtkrant blikken we eerst even terug op 

onze voorbije activiteiten en stellen we de reeds geplande activi-

teiten voor zodat je deze alvast in je agenda kan noteren. 

In onze rubriek buurtinformatie vind je de stand van zaken rond 

speelbos en volkstuintjes en verder geven we je nog wat algemene 

en nuttige informatie mee.   

Het culinair hoekje mocht zeker niet ontbreken.  

Alvast veel leesplezier en tot op de volgende bijeenkomst! 

Rony 

mailto:bcoudeabdij@gmail.com
http://bcoudeabdij.wordpress.com/
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SNEUKELTOCHT 27 november 2016 

Voor onze laatste activiteit van 2016 kozen we om het actieve en 

ontspanning te combineren. Daarom organiseerden we een sneu-

keltocht: een actieve wandeling waar je op verschillende stop-

plaatsen kon genieten van een hapje en/of een drankje en kon 

meedoen aan verschillende volksspelen.  

Op zondag 27 november gingen op verschillende tijdstippen zo’n 

90 deelnemers van start aan de Menhir van het speelbos in het 

midden van de Oude Abdijstraat. Iedereen kreeg een plan met 

daarop enkele herkenningspunten om zo de wandeling te kunnen 

doen. De wandeling die werd uitgestippeld was zo’n 4,5 kilometer 

lang.  

 

Op de eerste stopplaats, aan de achterzijde van het bos van den 

Hert, kon iedereen als opwarmertje genieten van een graan- of 

citroenjenever of een glaasje honingwijn. Het volksspel dat daar 

gespeeld kon worden was het alom gekende “pitjesbak”. Dit ken-

de veel bijval en zowel jong als oud haalden hoge scores.  

 

Nadien werd de wandeling verdergezet richting Leirekensroute op 

het grondgebied Moorsel. 

Op de volgende stop kon elkeen genieten van een heerlijk stukje 

“Aalsterse vlaai” of een wafeltje. Iedereen deed naar hartenlust 

mee aan het sjoelbakken.  
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Vervolgens stapten we verder richting voetbalplein van FC Dressel. 

Dit unieke voetbalplein is bij veel voetballiefhebbers bekend om-

dat dit het enige voetbalplein is in België waar de wedstrijden wor-

den stilgelegd als er een tractor kruiselings het plein moet passeren. 

  

Iets verderop op de terreinen Dietmar Schmidt werd er met hoefij-

zers geworpen als volksspelletje. Iedereen kon kiezen tussen een 

warme tas chocomelk of een heerlijke kop met Oostenrijkse Glüh-

wein die gemaakt werd door buurtbewoonster Hildegarde -  waar-

voor nogmaals onze oprechte dank.  

Bij het verlaten van de derde stop wandelden we in een rechte lijn 

verder naar de laatste stop, het zaaltje van Levensvreugde. Daar 

konden de wandelaars hun voeten onder tafel steken en genieten 

van een heerlijke kom Ajuinsoep en boterhammen met kaas, hesp 

of boerenpaté.   

Bij een verfrissend pintje, frisdrank, wijntje of een lekkere Wieze Trip-

pel kon men nog wat napraten over deze actieve najaarsactiviteit. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE  28 januari 2017 

Vijf jaar geleden was de onvergetelijke openlucht nieuwjaarsre-

ceptie op de terreinen van het huidige speelbos dé startactiviteit 

van ons buurtcomité.   

Deze hilarische receptie eindigde omwille van de dooi na enkele 

stevige sneeuw- en vriesdagen in een echt modderbad. Een start 

die velen zich wel zullen blijven herinneren! 

Nu vijf jaar later blijft onze nieuwjaarsreceptie hét evenement waar 

we steeds het grootste aantal buurtbewoners mogen verwelko-

men!  

Gelukkig kunnen we nu beschikken over de perfecte locatie: het 

volledig vernieuwde zaaltje van Levensvreugde.  

Enkele dagen voor de receptie werd met medewerking van ons 

buurtcomité een sponsor gevonden om alle tafelbladen te ver-

vangen. Hierdoor kon iedereen aanschuiven aan een propere ta-

fel en konden we 2017 ook milieubewust (geen tafelpapier meer 

nodig) inzetten! 

Maar liefst 160 buurtbewoners kwamen elkaar de beste wensen 

overbrengen voor het nieuwe jaar!  

Om ons lustrum op een perfecte manier te starten kregen de 

buurtbewoners een gratis receptie van anderhalf uur aangebo-

den.  

Voorzitter Rony Segaert nam het woord en las zijn nieuwjaarsbrief 

voor. Didier Temmerman werd gehuldigd voor zijn jarenlange inzet 

als secretaris van het buurtcomité en ontving als dank een bierkorf. 
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Nadien kon iedereen aanschuiven voor de unieke winterbarbe-

cue, vlees en groenten naar keuze à volonté. 

Als kers op de taart werd iedereen vergast met achtergrondmuziek 

van “De Foef” (Dirk Van De Velde) en zijn pianist Bart. Zij slaagden 

er zelfs in om de buurtbewoners van hun stoel te krijgen en de wei-

nig overgebleven plaats om te vormen tot een heuse dansvloer.  

Onze penningmeester Bart Marcoen zong op verzoek ook enkele 

liedjes.   

 

Voor de kleintjes (en soms ook voor grotere kinderen) was er ani-

matie voorzien. Ze konden hun lievelingsdiertjes uit een ballon laten 

plooien en/of kiezen voor een feestelijk geschminkte snoet.  

Had “De Foef” niet moeten vertrekken rond 14u dan had deze 

feestelijke receptie nog héél wat langer kunnen doorgaan.  

Rond 16u30 wuifden we de laatste gasten uit en werd de zaal 

schoongemaakt. 

Het mag gezegd, het was top, het was af én voor herhaling vat-

baar. We kregen dan ook als buurtcomité heel veel lovende woor-

den van de deelnemers! 

 

MEIBOOMPLANTING 29 april 2017 

Dit jaar had de meiboomplanting niet plaats op 30 april zoals tradi-

tioneel het geval is. We kozen voor zaterdag 29 april, anders zou dit 

samenvallen met de jaarlijkse Rommelmarkt van Levensvreugde en 

de aansluitende garageverkoop waar enkele buren aan deelna-

men. 

In een lustrumjaar mocht de 5de meiboomplanting ook iets meer 

zijn dan anders.  De 116 ingeschreven buurtbewoners konden op 

deze zonnige voorjaarsavond genieten van een all-in formule van 

diverse drankjes en koude en warme hapjes. Dit alles op de oprit 

van gastvrouw en gastheer Marthe & Rony Segaert-Van Delsen. 

De oprit werd keurig ingericht met tentjes, partytafels, tafels en 

stoelen om er een feestelijke happening van te maken. 

De weergoden waren ons goed gezind en bezorgden de bezoe-

kers die met gids Ann Sels van RSLD een kijkje wilden nemen in het 

volop in aanleg zijnde speelbos alvast een leuke wandeling zonder 

natte voeten. 

Na de speech van voorzitter Rony Segaert, was het de beurt aan 

Willy Vinck. Onze Aalsterse “Will Tura” zorgde voor de muzikale noot 

en gaf het beste van zichzelf. Een jarige bewoner van Levens-

vreugd verblijven werd muzikaal in de bloemetjes gezet op de to-

nen van “Een gelukkige verjaardag”.  
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Héél wat buurtbewoners konden niet blijven zitten en bleken zelfs 

over dansschoenen te beschikken. Zij toverden de oprit van onze 

voorzitter om tot een gezellige dansvloer. Rond 22u30 werden de 

festiviteiten afgesloten en keerde iedereen blijgezind huiswaarts. 

 

 

De meiboom sierde onze buurt weer gedurende de maand mei. 

Toch durven we zeggen dat het prieel waarop de meiboom staat 

niet echt een streling voor het oog is. De aangeplante natuurlijke 

“kruiden of bloemen” vallen niet zozeer in de smaak en mocht 

daar gras liggen zou onze boom meer tot zijn recht komen. Mis-

schien iets voor volgend jaar, wie weet? 

 

 

Winnaar compostvat.   

Er werd beloofd om tijdens de meiboomplanting een winnaar te 

trekken voor een compostvat (aansluitend bij het project kring-

looptuinieren dat we met de buurt willen doen).   

Op de activiteit zijn we dit even uit het oog verloren. Een onschul-

dige hand trok nadien volgend winnaar: BART Wynant (we nemen 

binnenkort contact met je op!) 
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COMPOSTEREN  - zaterdag 9 september 2017 van 14u tot 16u 

Deze namiddag geven we informatie en een demo over thuis-

composteren (meer info over het belang ervan kan je ook lezen bij 

de rubriek algemene info.  

Dit gaat door ten huize van de voorzitter, Botermelkstraat 134C. 

Inschrijven via de website & email om je aanwezigheid te bevesti-

gen. Er volgt nog een uitnodiging met meer details. 

 

NAJAARSACTIVITEIT - zondag 22 oktober 2017 van 14u tot 18u 

Deze maal blijven we dus ter plaatse en gaan we allerlei volkspe-

len organiseren in en rond het zaaltje van Levensvreugde. Bij droog 

weer zowel binnen als buiten. We serveren je ook nog een zoete 

lekkernij erbij. 

Meer info begin oktober. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE - zondag 28 januari 2018 van 11u30 tot ... 

Gezien het succes van de voorbije editie kunnen we jullie alvast 

verklappen dat ook volgend jaar de muzikale animatie zal ver-

zorgd worden door “De Foef & Bart”. Noteer alvast 28/01/2018 in je 

agenda voor de volgende nieuwjaarsreceptie. 

 

MEIBOOM - maandag 30 april 2018 

Volgend jaar gaan we opnieuw iets speciaals doen met de mei-

boom. Benieuwd? We nodigen jullie alvast uit op maandagavond 

30/04/2018 voor de volgende meiboomplanting! 
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SPEELBOS 

Het speelbos heeft de voorbije maanden een hele transformatie 

ondergaan… We schetsen hier kort een overzicht in woord en 

beeld. 

In het najaar 2016 is men met de grondwerken begonnen.  Grote 

kranen en laadbakken reden op en af het terrein, er werd massaal 

aarde toegevoerd, de heuvels begonnen te verrijzen, groter dan 

voorgesteld in het project…   

Als buurtvereniging hebben we dit aangekaart, daar de overeen-

komst met de ons voorgestelde plannen ver zoek was. Maar buiten 

hier en daar een berg die iets lager werd, was onze stem niet 

zwaar genoeg om nog enige vormgeving aan te passen en ble-

ven de bergen die het speelbos afsluiten aan de straat overeind. 

De voorziene ruimte voor evenementen werd drastisch verkleind, 

maar gelukkig is er wel nog voldoende plaats om, wanneer het 

terrein geëffend wordt, met de buurt iets te organiseren. 

Ook de bouw van de brug over de waterplas werd gestart en nog 

voor het jaareinde was de brug bewandelbaar.  

De winter deed zijn intrede en het gaf toen nog soms idyllische 

beelden. 

 

 

Op het einde van de winter zijn er met wilgenhout hutten en ande-

re speelplekken gecreëerd.  
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In de lente werden de paden uitgegraven en zo kreeg men stilaan 

een beeld van de uiteindelijke vorm van het speelbos. 

Met ontvelde boomstammen zijn totempalen en klimbelevingen 

op het terrein gekomen. 

Stilaan kwam ook alles weer in groei…er ontstond weelderige flora 

van allerlei aard. 

De eerste bezoekers verkenden het terrein…. 

Tijdens onze meiboom inhuldiging is er ook met de buren een 

wandeling begeleid door en met uitleg van Ann Sels (Solva) op het 

speelbos gedaan.  

 

 

Met het warme zomerse weer in juni was het speelbos trekpleister 

van diverse bezoekers. Jonge ouders met kleine kinderen, groot-

ouders met hun kleinkind, hondenliefhebbers met hun huisdier. 

Sportievelingen lopend en fietsend of zelfs te paard. Echter de 

overlast begon helaas ook… moto’s en bromfietsen die de bergen 

een schitterend parcours vinden, mensen die de open plek achter 

de heuvels als parking beschouwen, … 

Ook het nalaten van zwerfvuil vormt stilletjes aan een probleem. Er 

wordt zelfs uit de poel een pak gedumpte reclameflyers terugge-

vonden.  

Het buurtcomité heeft het vuilnisprobleem met de stad aange-

kaart en er zijn een drietal vuilnisbakken aan de rand van het ter-

rein geplaatst op de toegangspaden. 

Vrij recent zijn er nu nieuwe uit boomstammen gemaakte zitban-

ken geplaatst en één grote picknick tafel met dito banken erbij. 
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VOLKSTUINTJES – uitstel maar geen afstel! 

De stad Aalst richt zich met een derde volkstuin in de sociale 

woonwijk Ten Rozen vooral op de kwetsbare groepen in de maat-

schappij en werkt hiervoor samen met Samenlevingsopbouw Oost-

Vlaanderen. Er wonen heel wat mensen in  de appartementen 

zonder tuin en zij waren dan ook vragende partij. Er is ruimte voor 

een 30-tal private tuintjes, een gezamenlijke tuinberging en een 

ergonomisch tuinpad." De stad richt zich ook op personen met een 

verstandelijke handicap of fysieke beperking. De tuin zal dan ook 

als ergonomische zorgtuin dienst doen, specifiek voor minder mo-

biele mensen die gebruik maken van rollator of rolstoel door de 

aanleg van een verdiept tuinpad. 

Het pad loopt doorheen het volledige volkstuinpark waardoor het 

voor iedere bezoeker toegankelijk is. Het ergonomisch tuinpad 

word mede dankzij een financiële input vanuit AIPA (Ageing in 

Place Aalst) gerealiseerd. Dit ergonomisch tuinpad draagt zeker bij 

aan de doelstellingen van AIPA, namelijk mensen zo lang mogelijk 

thuis laten wonen door slimme oplossingen te bedenken voor huis 

en leefomgeving. 

Momenteel lopen de goedkeuringen van de aanvragen verder en 

is er in het voorjaar van 2018 de aanleg, de eerste zaai en aan-

planten voorzien. 

 

OPROEP LEVENSVREUGDE VERBLIJVEN VZW 

 

Klein industrieel werk gezocht 

Voor ons atelier Industrieel werk zijn we op zoek naar eenvoudige, 

repetitieve taken die bij voorkeur permanent kunnen worden ge-

leverd en geen al te grote werkdruk creëren. Het gaat dan bij-

voorbeeld om producten in zakjes stoppen, etiketten plakken, 

plooiwerk, kleine artikelen sorteren, enz. In ruil voor een kleine ver-

goeding willen we dit werk voor uw bedrijf of organisatie graag 

zorgvuldig opknappen. Het werk ophalen en/of terugbrengen kan 

eventueel door ons gebeuren, zeker binnen de regio Aalst. 

Denkt u over dergelijke taken te beschikken, gelieve ons dan te 

contacteren op 053/76.79.79.  

Of mail naar industrieelwerk@levensvreugde.be  

 

 

 

mailto:industrieelwerk@levensvreugde.be
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Algemene 

info 
 

 

 

We willen met deze info over leien 

daken en asbest zeker geen 

buurtbewoners die ingegaan zijn 

op het aanbod viseren, maar zor-

gen dat iedereen voldoende ge-

ïnformeerd is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinigen van leien daken en ASBEST-gevaar 

De laatste weken werd onze buurt nogal ‘geteisterd’ door rondrei-

zende werklui. Het fenomeen van de Ierse dakreinigers is bij onze 

Noorderburen alom bekend, maar ook in Vlaanderen slaan ze op 

bepaalde periodes meer en meer toe.   

Over de correctheid van deze dakreinigers rijzen al jaren vragen. 

En als je even op internet kijkt vind je snel allerlei verhalen over niet 

geleverde diensten, bijkomende kosten enz.   

Een paar maanden geleden verspreidde ook de politie van Ninove 

een bericht op hun site:  

 

Of het hier om dezelfde mensen gaat kunnen we niet zeggen, 

maar de beschrijving van de witte bestelwagens klopt alvast.  

Belangrijker nog dan het feit dat deze mensen een niet zo goede 

reputatie hebben is dat ze ook aanbieden om je leien dak af te 

spuiten en te coaten.  

Vele van onze woningen in de buurt zijn echter gebouwd voor 

1998 en de kans is groot dat de leien die op je dak liggen asbest 

bevatten! 

Hierover is de wetgeving duidelijk: (bron www.ovam.be) 

Verboden: reinigen of ontmossen van asbestdaken of -gevels 

Zowel de Vlaamse milieuwetgeving als de federale arbeidswetgeving 

verbiedt (zie ook Asbestincidenten en handhaving) asbestdaken en -

gevels te ontmossen door afborstelen, schuren of hogedrukreiniging. 

Ontmossen beschadigt het oppervlak van asbestmateriaal. Daardoor 

komen grote hoeveelheden vrije asbestvezels terecht in het stof in de 

lucht of in de nevel. Verhardingen en bodem raken verontreinigd met 

de risicovolle, vrije asbestvezels die zo fijn en volatiel zijn dat ze na op-

drogen rondzweven en zich gemakkelijk verspreiden in de lucht. Dan 

kunnen ze ingeademd worden en diep in de longen de longblaasjes 

bereiken. 

Milieuhandhavers en de arbeidsinspectie moeten streng optreden 

tegen deze misdrijven. De uitvoerende aannemer maar ook de ge-

bouweigenaar riskeren zware saneringskosten voor de reiniging en de 

sanering van de omgeving en de bodem. 

De meeste aannemers weten dat. Het zijn dan ook vaak malafide en 
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niet in België geregistreerde of erkende aannemers, die sowieso niet 

reglementair in Vlaanderen opereren, die deze werken uitvoeren. 

Er is geen veilig en milieuvriendelijk alternatief voor het ontmossen van 

asbesthoudende dakbedekkingen. Alle bewerkingen maken asbest-

vezels los. Het enige wat u kunt doen, is het mos op uw dak laten en 

het dak vervangen. Dat is sowieso op termijn een besparing en u ris-

keert geen vervolging. 

Hoe kan je nu zeker weten of je leien van asbest zijn ? (bron : 

vlaanderen.be) 

Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen. 

Wat het Ierse werkvolk wel beweerd te kunnen !!! 

 Is op een lei de aanduiding AT te lezen, dan bevat die zeker 

asbest. 

 De aanduiding NT is enkel te vinden op asbestvrije leien. 

Met de beslissingsboom leien (zie ook volgende bladzijde) kan je 

nagaan of de leien asbesthoudend zijn of niet.  

Op asbestinfo.be vind je meer informatie over hoe men asbest-

houdend materiaal kan herkennen en foto's van typische asbest-

toepassingen. 

Wil je100% zeker zijn, dan moet je een staal laten analyseren door 

een erkend laboratorium. Zo'n analyse kost ongeveer 50 à 75 euro 

per staal. Er is een lijst van erkende laboratoria voor de identificatie 

van asbest in materialen  

Alleen die erkende laboratoria voeren analyses van asbeststalen 

uit. 

Wie meer wil weten: er is een nuttige brochure:  

Asbest in en om het huis. Veilig omgaan met asbesthoudend mate-

riaal.   

De brochure geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over 

asbest, biedt een leidraad om asbesthoudende materialen te her-

kennen, geeft nuttige tips om op een oordeelkundige en veilige 

manier met asbest om te gaan, geeft aan waar je met asbestafval 

terechtkunt en verwijst naar gespecialiseerde instellingen, bedrijven 

of personen bij verdere vragen.   

Je kan ze ook downloaden op  

http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/65788 

 

En tenslotte onze gouden raad als je twijfelt: informeren, opletten 

en voorzichtig zijn en niet panikeren! 

 

http://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/2016-asbest-beslissingsboom-leien.pdf
http://www.asbestinfo.be/
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/65788
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Thuiscomposteren 

Composteren in de brede zin is de biologische omzetting van or-

ganisch materiaal in humus.  

Dit is een proces dat overal om ons heen plaats vindt en heeft over 

een tijdspanne van miljoenen jaren de hele bodem opgebouwd 

uit lucht en stenen. 

Het is moeilijk te bevatten hoe het hele composteringsproces in 

elkaar zit en wat het belang ervan is voor de mens, maar laten we 

het erbij houden dat composteren essentieel is voor het leven. 

Korte geschiedenis 

Composteren is niet iets dat recent is uitgevonden of pakweg 50 

jaar geleden. Het is iets dat al vele 1000-den jaren bestaat. 

Het is eigenlijk pas met de opkomst van kunstmeststoffen en het 

verhoogde gebruik van fossiele brandstoffen dat compost als or-

ganische meststof stilaan verdween uit de landbouw en zelfs uit de 

particuliere tuin. Het is dus pas na de WOII dat een product dat 

1000-den jaren landbouwgrond vruchtbaar gehouden heeft in de 

verdrukking is geraakt. 

Het is vooral vanuit de biologische hoek en het verhoogde bewust-

zijn over afval en recyclage dat composteren terug een stevige 

opmars maakt de laatste jaren.  

En waarom ook niet? Er zijn zo gigantisch veel voordelen aan 

compost dat het bijna onbegrijpelijk is dat het zo weinig wordt ge-

bruikt! 

Compost is immers meer dan een meststof of bodemverbeteraar. 

Composteren sluit de cirkel van het leven. Het ‘verwerkt’ gestorven 

bladeren, planten, bacteriën, wormen, dieren, … tot humus. Humus 

die hierna gebruikt wordt door planten om te groeien en gegeten 

te worden door dieren, …. 

Thuiscomposteren is een poging om dit proces gecontroleerd na te 

bootsen in de tuin. 

Voordelen 

 verbetert de structuur van de grond 

 zorgt dat de bodem beter voedingsstoffen vasthoudt 

 verbetert de waterhuishouding in de grond 

 verbetert de uitwisseling van zuurstof en CO2. 

 voorkomt erosie 

 schitterende afvalverwerking (voorkomt storting en ver-

branding) 

    … 
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Maar niet enkel de bijna onuitputtelijke lijst met voordelen is in-

drukwekkend, ook het omzettingsproces en de ingewikkelde  

processen die plaats vinden in de composthoop zijn ronduit fasci-

nerend! 

Wat gebeurt er allemaal in de composthoop? 

Al enkele uren nadat een composthoop is opgezet overschrijdt het 

aantal inwoners ruimschoots het aantal mensen op aarde. 

De bacteriën, schimmels, protozoa en actinomyceten vinden een 

overvloed aan voedsel en vermenigvuldigen zich aan een waan-

zinnig tempo. De opwarming van de composthoop is hier een ge-

volg van. 

Maar niet enkel micro-organismen maken deel uit van de com-

posthoop. Ook grotere organismen zoals springstaarten, honderd-

poten, duizendpoten, pissebedden, slakken, spinnen, kevers, lar-

ven, wormen, mieren, roofkevers en mijten bevolken op een of an-

der moment uw composthoop. 

Al deze organismen vinden op een bepaald moment hun ideale 

leefomstandigheden in de composthoop en trekken ten strijde. Al 

kauwend, knagend en vretend trekken deze diertjes door de hoop 

en versnellen zo het composteringsproces. 

Het is trouwens dikwijls echt oorlog in een composthoop en ook 

hier geldt (meestal) dat de kleintjes gegeten worden door de gro-

teren. 

(bron: blog.natuurlijkemoestuin.be) 

Wil je meer weten? 

Zit je nog met vragen over composteren, wil je meer weten over de 

voordelen van compost en manieren van composteren dan kan 

dit!   

Zaterdag 9 september verwelkomen we je graag in de tuin van de 

voorzitter ! We zorgen voor een boeiende spreker en bieden jullie 

ook een lijvige brochure rond kringlooptuinieren aan! 

 

 

 

 

 

 

http://blog.natuurlijkemoestuin.be/
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Download de app die levens redt! 

Dringend hulp nodig? Voortaan kan je de noodcentrales bellen via 

de 112 BE-applicatie. 

Het voordeel van de 112 BE-app is dat je de noodnummers van de 

hulpdiensten niet moet onthouden en dus ook niet kan vergeten 

als je in paniek bent.   

Bovendien kan deze app je ook gemakkelijker terugvinden, als je 

bijvoorbeeld op een afgelegen plaats of in het midden van een 

bos zit stuurt de app je positie door naar de noodcentrale.   

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen 

de chatfunctie van de app gebruiken. 

Installeer de app: 

 Download en installeer de app 112 BE op je smartphone; 

 Vul je naam, je contactgegevens en extra info in; 

 Gebruik de app als je dringend hulp nodig hebt van 

brandweer, ambulance of politie in België. 

De noodcentrales kan je ook nog bereiken via vaste telefoon of 

gsm. Voor politie bel je 101, ambulance en brandweer kan je be-

reiken op 112. 

Meer info op www.112.be/nl/app 

 

Cirk! Aalst 2017 – 25 tot 27 augustus 2017 

De negende editie van het openluchtfestival Cirk! Aalst wordt 

grootser dan ooit. Met charmante intieme voorstellingen en spec-

taculaire grote shows uit binnen- en buitenland. Overal in de stad 

bots je op onverwachte acts. Voor het eerst is er zelfs een echt 

paardencircus. Laat je verrassen of stel vooraf je route samen. Alles 

kan en mag. Afsluiten doen we op zondagavond met de pauken-

slagen van Les Commandos Percu. 

Het volledige festivalprogramma vind je op www.cirkaalst.be. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.112.be/nl/app
file:///C:/Users/Lut/Desktop/www.cirkaalst.be
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Culinair  

hoekje  
 

Wat heb je nodig: 

 4 grote uien 

 450 g americain natuur 

 2 el gehakte peterselie 

 2 el verse tijmblaadjes + extra 

om te garneren 

 150 g champignons, fijnge-

hakt 

 1 el honing 

 1 el ketchup 

 200 g ontbijtspek, in plakjes 

 peper en zout 

 olijfolie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVULDE UIEN MET SPEK 

 

Stap 1:  

Pel de uien en hol ze uit tot er maar 2 buitenlaagjes overblijven. Snij 

het vruchtvlees klein. 

Stap 2:   

Bak het vruchtvlees met de champignons even in olijfolie aan. Laat 

afkoelen en schep samen met de peterselie en de tijm door het 

gehakt. Kruid met peper en zout. 

Stap 3:  

Verwarm de oven voor op 200°C. Meng de ketchup met de ho-

ning en een scheutje olijfolie. Vul de uien met het gehakt en wikkel 

er 1 of 2 plakjes spek rond. Zet eventueel vast met een prikker. Be-

strijk de uien met de saus. Schik ze in een ovenvaste schaal en zet 

25 minuten in de oven. Werk af met wat tijmblaadjes. 

 

Tip: Lekker met tomatensaus en rijst. 

 

 

 


