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Beste buurtbewoners, 

Hier is ze dan, onze 13de editie van het buurtkrantje.  

Ja inderdaad de 13de … en bij velen roep dit een soort bijgeloof op. 

Maar daar doen we niet aan mee!  

Waar we als bestuur WEL in geloven is dat we door onze voorbije 

activiteiten de buurt konden samenbrengen en dat we dat ook in 

de toekomst zullen verder doen.  

In deze editie kan je nagenieten van de voorbije activiteiten en voor 

diegene die er niet bij konden zijn, kunnen ze lezen wat ze gemist 

hebben.   

Verder informeren we je over de geplande activiteiten van het 

buurtcomité en over de dingen die in de buurt, het speelbos en zelfs 

in de ruimere omgeving op het programma staan.  

Uiteraard is deze buurtkrant maar een momentopname en daarom 

raden we jullie ook aan om regelmatig onze website of facebook-

pagina te bezoeken. Deze worden op tijd en stond bijgewerkt waar-

door we jullie sneller op de hoogte kunnen brengen of zaken kunnen 

delen. 

Tot slot willen we nog een warme oproep doen naar mensen die ons 

bij de komende activiteiten willen ondersteunen. Zowel voor tijdens 

en na kunnen we steeds wat helpende handen gebruiken!   

Kan je niet helpen, maar heb je een grandioos idee voor een vol-

gende activiteit, laat het ons dan weten!  

Laat ons hopen dat deze 13de uitgave jullie weer kan prikkelen om 

aanwezig te zijn op de volgende activiteiten. 

Alvast veel leesplezier en tot op de volgende bijeenkomst! 

Rony 

 

mailto:bcoudeabdij@gmail.com
http://bcoudeabdij.wordpress.com/
https://bcoudeabdij.wordpress.com/
https://www.facebook.com/bcoudeabdij/
https://www.facebook.com/bcoudeabdij/
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Voorbije  

activiteiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMO THUISCOMPOSTEREN 9 september 2017 

Op zaterdag 9 september 2017 kregen we in de tuin van de voorzit-

ter een demo thuiscomposteren door 2 kringloopmedewerkers. 

Deze gaven op een duidelijke manier praktische en nuttige tips. 

Na een korte inleiding konden de aanwezigen in de tuin de reeds 

bestaande kompostbakken bekijken en werd duidelijk dat er ook 

daar nog wat aandachtpunten waren. 

Als afsluiter lanceerden we de actie die we met de buurt doen: het 

terugbetalen van één compostvat per gezin.  

 

 

WAFELENBAK 22 oktober 2017 

Onze najaarsactiviteit vond plaats op een herfstachtig zondag in ok-

tober.   

Dit keer kozen we voor een gezellige ouderwetse volkspelletjesna-

middag in combinatie met een wafelenbak. Een recept uit “groot-

moeders” kookboek en - wegens technische problemen - zelfs 

grootmoeders wafelijzer kwam van pas om van deze activiteit een 

topper te maken.   

Het deeg voor de 90 ingeschreven personen werd ’s morgens vroeg 

reeds klaargemaakt.  Om 11 uur werden de eerste testwafels gebak-

ken, en vervolgens bakten Ann en Lut zomaar liefst meer dan 250 

wafels!  

Heel wat mensen waren vol lof over de smaak van de wafels. 

Hieronder vinden jullie alvast het recept en de bereidingswijze zodat 

jullie het thuis zelf kunnen uitproberen: 

Grootmoeders wafelrecept voor 6 personen: 

• 2 eieren 

• 125 bloem 

• 25 g fijne kristalsuiker 

• 10 g bakpoeder 

• 40 g gesmolten margarine 

• 20 cl melk 
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Scheid het eiwit van de eierdooiers en klop het stijf. Meng de bloem, 

de suiker, het zout en het bakpoeder in een kom. Voeg de eierdooi-

ers, de gesmolten boter en daarna ook de melk toe. Roer er voor-

zichtig het stijfgeklopte eiwit onder. Laat 2 uur rusten in de koelkast. 

Warm het wafelijzer op. Doe één pollepel deeg in het ijzer en laat 

bakken tot de wafel goudbruin ziet. Dien de wafels lauw op met een 

bolletje ijs of eet ze gewoon koud wanneer je maar wil. 

Voor, tijdens en na het eten van de wafels konden de deelnemers 

meespelen met tientallen volkspelen.  

Deze activiteit riep voornamelijk bij de oudere buurtbewoners heel 

wat herinnering op. De jonge garde maakte voor het eerst kennis 

met deze uit het oog verloren spelletjes.   

Het bezorgde ons allen het nodige amusement.  

 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE  28 januari 2018 

Het nieuwe jaar werd traditioneel ingezet met onze nieuwjaarsre-

ceptie in het zaaltje van Levensvreugde verblijven. 

Met 120 buurtbewoners konden we genieten van een sfeervolle re-

ceptie met hapjes en drankjes gevolgd door een ruim assortiment 

(Margaritha, Hawai, 4 kazen en Salami) van artisanale pizza’s à vo-

lonté. Deze werden ter plaatste gemaakt in de foodtruck van “Pizza 

Ortaire”. 

Héél wat mensen genoten van deze lekkere Italiaanse specialiteiten 

en vroegen meermaals naar de gegevens van onze pizzaman met 

zijn leuke foodtruck. Dus organiseer je zelf eens een feestje of heb je 

een activiteit met een andere vereniging, alle informatie kan je snel 

terugvinden op hun website: http://pizzaortaire.be/.  

Je kan hen ook volgen via facebook. Een absolute aanrader! 

De all-in formule van €10 (receptie-hapjes-drank-pizza’s) die we dit 

jaar aanboden tussen 11 uur en 14 uur viel bij héél veel mensen in 

de smaak. Hierdoor kon iedereen vlot genieten van een onvergete-

lijke receptie zonder telkens te moeten aanschuiven en betalen voor 

een consumptie. 

http://pizzaortaire.be/
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Wisten jullie dat Dirk Van de 

Velde zelfs prins van de Arend 

geweest is in 1990 en zelfs prins 

Carnaval van Aalst geweest is in 

1997? 

 

µ 

 

 

 

 

 

 

 

Onze voorzitter Rony deed traditioneel zijn nieuwjaarspeech. Hij 

wenste iedereen een fantastisch 2018 toe, overliep de activiteiten 

van het afgelopen jaar en lichte al een tipje van de sluier van het 

programma van 2018.   

Nadien kondigde hij onze muzikale gast Dirk Van De Velde (De Foef) 

aan.  

Deze zorgde voor de ideale muzikale omkadering en kreeg de dan-

sers onder onze buurtbewoners met gemak op de dansvloer. Hij was 

ontzettend blij dat we hem voor het tweede jaar op rij hebben uit-

genodigd, wie weet zien we hem volgend jaar wel terug. 

Onze penningmeester Bart Marcoen nam het muzikale gedeelte 

eventjes over zodat Dirk ook kon genieten van een hapje en een 

drankje. Ook Bart kreeg er de nodige schwung in en zo zie je maar 

dat er ook in onze buurt héél wat talent zit. 

Rond 16 uur werd deze succesvolle namiddag afgesloten, de zaal 

werd opgeruimd door de trouwe medewerkers en iedereen keerde 

tevreden naar huis.  

Het is overduidelijk dat dit evenement jaarlijks een voltreffer is, de 

buurtbewoners blijven zich afvragen waar we telkens de inspiratie 

halen om steeds iets nieuws aan te bieden.  

We kijken alvast uit naar de volgende nieuwjaarsreceptie en gaan 

alvast opzoek naar een nieuw verrassend concept qua catering…. 
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Komende 

activiteiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIBOOMPLANTING 30 april 2018  

Eerst het Ros Beiaard, nu ook onze meiboom! 

Houtwormen houden lelijk huis in de Denderstreek. 

Een aantal maanden geleden vernamen we in de media dat hout-

wormen het alom gekende “Ros Beiaard” hadden aangetast. Je 

weet wel het houten Ros uit Dendermonde dat slechts 1 maal om 

de 10 jaar buiten mag tijdens hun ondertussen ook tot Unesco om-

gedoopte Ros Beiaardommegang.   

Intussen werd de behandeling van het paard ingezet en zal het 

beestje naar alle waarschijnlijkheid toch de dendermondse harten 

sneller doen slaan binnen twee jaar op zondag 24 mei 2020. 

Dezelfde houtwormen hebben blijkbaar ook toegeslagen in Aalst! 

Ieder jaar, een viertal weken vooraleer we onze meiboom plaatsen 

krijgt onze boom een heuse opknapbeurt.  Groot was onze verwon-

dering toen we ontdekten dat onze ondertussen 6 jaar oude boom 

langs de onderzijde heel wat lichter was. We konden over een 

lengte van 2 meter vaststellen dat er houtwormen hadden toege-

slagen. Om te redden wat te redden viel hebben we beslist om het 
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aangetaste stuk af te zagen waardoor de meiboom dit jaar 2 meter 

kleiner zal zijn dan voorheen.  

Ondertussen hebben we hem opnieuw afgeschuurd, een nieuwe 

grondverf geven alsook twee afwerkingslagen met witte glanzende 

houtverf. De twee ringen die aan de meiboom hangen zijn iets voller 

dan voorheen er werd meer klimop voorzien. Tevens werden nieuwe 

witte linten rond de ringen gedraaid, hierdoor komen de roosjes die 

in de klimop zitten mooi tot z’n recht, de blauwe linten moeten later 

het geheel nog opfleuren.  

Dit jaar geen nieuwe symbolen aan onze meiboom, de bestaande 

symbolen, ajuin, arend, klokken, botermelkkan, rozen, abdij, hert, de 

vierwindstreken en ons stadschild blijven behouden. We gaan er wel 

voor zorgen dat we onze boom gaan onderscheiden van andere 

meibomen. We moeten innoveren en steeds op zoek gaan naar iets 

speciaal en dit jaar hebben we echt iets leuk gevonden! 

Ben je benieuwd, kom dan gerust naar onze meiboomplanting op 

maandag 30 april vanaf 19 uur. 

Die avond zetten we samen met de buurtbewoners onze meiboom, 

klinken we het glas, genieten we van de muzikale animatie die er zal 

zijn en smullen we van lekkere hapjes.  Hiermee verjagen we het 

slechte weer en luiden we de zomer in. 

 

 

BBQ 

In 2015 organiseerden we reeds een heuse BBQ in het kader van 

Vlaanderen Feest,  

De kans is groot dat we binnenkort terug een zomerse BBQ gaan 

organiseren begin juli 2018, meer info volgt later. 
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Buurtinfo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een weetje… 

Wist je dat er in de vijver in het 

speelbos 2 reuzeschildpadden 

zitten, dat er héél wat vissen 

zwemmen en dat er naast Cana-

dese ganzen ook regelmatig 

een reiger op bezoek komt? 

Als je rustig door het speelbos 

wandelt hoor je ook het getokt 

van een specht die in den bos 

van Den Hert vrolijk tokt. 

OPENING SPEELBOS – zondag 29 april  

 

 

Feest je mee? De metamorfose van het speelbos aan de  

Oude Abdijstraat is voltooid! 

OFFICIËLE OPENING:13.30 uur tot 14 uur 

Openingswoordjes door 

• Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur 

en Landbouw) 

• Jozef Dauwe (gedeputeerde en voorzitter Regionaal Land-

schap Schelde-Durme) 

• Iwein De Koninck (schepen van stad Aalst voor Leefmilieu, 

Jeugd, Gezin en Kinderopvang, Kerkfabrieken) 

Onthulling - Wat is de nieuwe naam van het speelbos? 

Afwerking - De eregasten planten wilde klimrozen aan het toe-

gangsbord! 

DOORLOPEND ANIMATIE: 14 tot 18 uur 

• Kraampjesmarkt 

• Openluchttheater Weetwateitjes 

• Paraplu-vertelvrouwtjes 

• Boskappers & grime 

• Demonstratie houtsnijkunst 

• Kinder-ouders-yoga 

• Tintelend blotevoetenpad 

• Workshop waterdiertjes opvissen uit de poel 

• Workshop bosdieren maken uit klei 

• Infostanden 

• Hapjes & drankjes 

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS - inschrijven is niet nodig  

 



 

8 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLKSTUINEN-project krijgt stilaan vorm 

Eind januari 2017 werd er aangekondigd dat een derde volkstuin-

park in Aalst ging worden aangelegd en dit nog in 2017. Zoals met 

héél veel projecten is dit er niet tijdig van gekomen. 

Toch kunnen we jullie nu melden dat het eerste deel van dit volks-

tuinpark volop in aanleg is sinds begin april 2018.  

De eerste 15 tuintjes van ongeveer 40 centiare per perceel zullen als 

alles droog blijft en alles goed verloopt in gebruik genomen worden 

einde mei 2018. In het najaar volgt de tweede fase van dit project 

en worden er opnieuw 15 tuintjes aangelegd. 

De volkstuintjes komen te liggen in Ten Rozen, een wijk met veel so-

ciale woningbouw. Er wonen heel wat mensen in de Dewaco ap-

partementen zonder tuin en zij waren dan ook vragende partij.  

Via de Oscar Debunnestraat zullen er twee ingangen zijn, deze kun-

nen uiteraard op slot 

Er zal ook een speciale ruimte voorzien worden voor kinderen, waar 

ook zij naar hartenlust zullen kunnen planten en zaaien en zo al spe-

lenderwijs kennis maken met tuinieren. 

Ook de bewoners van Levensvreugde worden niet vergeten en krij-

gen ook de mogelijkheid om daar te tuinieren.   

Er komt immers een ergonomisch tuinpad dat vrij uniek is en door-

heen het volledige volkstuinpark zal lopen.  

Door de aanleg van dit verdiept tuinpad wordt de moestuin op buik-

hoogte gebracht. Het pad zal omgeven worden door groenten en 

bloemen met een speciale structuur of geur waardoor ze ook extra 

aantrekkelijk zijn voor mensen met beperkingen.  

Verder komt er een gezamenlijk tuinberging en elke gebruiker heeft 

een individuele ruimte waar hij of zij wat tuinmateriaal kan opber-

gen. Een picknicktafel, een barbecue en een compostruimte zal 

eveneens deel uit maken van dit mooie project.  

Een waterpomp zal ook geplaatst worden zodat de groenten in de 

moestuin op tijd en stond water kunnen krijgen als er niet genoeg 

regen valt. 

 

LEVENSVREUGDE ZOMERT – 23 en 24 juni 2018 

Zaterdag 23 juni:  

• kaas- en wijnfestival vanaf 18u 

• vreugde quiz om 19u 

• Uniek kadoo: doorlopend open 

 

Zondag 24 juni: 

• Vreugdeloop van 10u 

• Reuze barbecue vanaf 12u 

• Wijnbar vanaf 12u 

• Uniek Kadoo: doorlopend open 

 

Doorlopend verschillende optredens van de leerlingen en zorgge-

bruikers + kinderanimatie 
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Algemene 
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VEILIG OP REIS - afwezigheidstoezicht 

Bij de dienst Integrale veiligheid kun je gratis afwezigheidstoezicht 

van jouw woning/bedrijf tijdens je vakantie aanvragen. De Lokale 

Politie van Aalst controleert jouw woning en wil zo de inbraken tij-

dens de vakantieperiode tegengaan. Vul het formulier voor afwe-

zigheidstoezicht in en vertrek met een gerust hart op vakantie. 

Voor wie?  Inwoners van groot Aalst. 

Wat kost het?  Vakantietoezicht is gratis. 

Wat zijn de stappen? 

Je kunt het e-formulier online invullen. Je kunt het ook verkrijgen op 

elk commissariaat van de Lokale Politie Aalst. Daarop vermeld je je 

adres, de periode van afwezigheid en de contactpersonen die kun-

nen worden verwittigd bij problemen. Je kan het ook aanvragen via 

police-on-web. 

Geen garantie 

Afwezigheidstoezicht gebeurt enkel als er geen andere prioritaire 

opdrachten zijn en kan dus in geen geval als een garantie be-

schouwd worden. Het is een extra controle naast de controle door 

buren/familie/vrienden. 

Overdag en 's nachts 

De Politie voert zowel overdag als 's nachts controles uit. Wanneer zij 

iets verdachts opmerken contacteren zij de contactpersoon. Na je 

thuiskomst brengt de dienst Preventie je op de hoogte van het aan-

tal uitgevoerde controles. 

Voorwaarden: 

• Je woning/winkel/bedrijf bevindt zich op het grondgebied 

Aalst en deelgemeenten. 

• Formulier bij voorkeur digitaal invoeren ten laatste 7 dagen 

voor het vertrek. 

• Afwezigheidstoezicht kan aangevraagd worden voor privé-

woningen, winkels en bedrijven (geen appartementsgebou-

wen). 

• Minimum 4 opeenvolgende nachten afwezig. 

• In de woning/winkel/bedrijf mag niemand aanwezig zijn. In-

dien het een winkel of bedrijf betreft mag er geen activiteit 

zijn. 

• Bij vervroegde thuiskomst of bij latere vertrekdatum gelieve 

te verwittigen op 053 73 23 26 of 053 73 27 27. 

 

TIP: Sociale controle is niet te vervangen door politietoezicht! Be-

langrijk is dat ook uw buren, familie en/of vrienden uw woning voor 

u in de gaten houden 

Bron: www.lokalepolitie.be  

 

http://w1.aalst.be/formulieren/politie/aanvraagformulier%20voor%20afwezigheidstoezicht.asp
http://new.lokalepolitie.be/5440/contact/commissariaten
https://policeonweb.belgium.be/eloket/selectComplaintTypeAndAuthentication.action?lang=nl
http://www.lokalepolitie.be/
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Wist je dat… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het 25 mei DAG VAN DE BUREN is 

Dag van de Buren is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen 

viert met je buren en met je wijk op de laatste vrijdag van mei. In 

2018 wordt Dag van de Buren op 25 mei gevierd. 

Dag van de Buren is een denkwijze, een andere manier om zijn 

woonplaats te beleven. 

Dag van de Buren is ook, zich betrokken voelen bij jouw eigen 

leefomgeving, openstaan voor anderen en een actieve bijdrage 

leveren aan jouw eigen wijk.  

Het is ook de kans om weer te lachen onder buren, om de ban-

den met jouw wijk te versterken en dat aangename samenhorig-

heidsgevoel te koesteren.  

Zo ontstaat ook solidariteit tussen buren, en wordt uitsluiting en 

eenzaamheid tegengegaan.  

Wijken worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ont-

moeten en wanneer ze samenkomen.  

Ons buurtcommité organiseert niets op die dag maar niets weer-

houdt er jullie van om samen met de buren iets te doen.  

 

• Stad Aalst op 3 juni 2018 een WILDEbijenwandeling orga-

niseert 

In het kader van de 'Week van de Bij' organiseert de stad een 

wildebijenwandeling op zondag 3 juni om 14 uur aan het Kravaal-

bos. 

Iedereen kent de honingbij, maar wist je dat er in Vlaanderen ook 

een 400 soorten wilde bijen voorkomen? Deze diertjes zijn zacht-

aardig, steken niet en bestuiven als geen ander bessenstruiken, 

fruitbomen en andere gewassen. Kom meer te weten over het 

boeiende leven van de zandbijen, metselbijen, behangersbijen 

en koekoeksbijen op de wilde bijen wandeling die plaatsvindt op 

zondag 3 juni. 

Afspraak om 14 uur aan café Stinne (Putstraat 116, Meldert). De 

excursie wordt gegeven door natuurspecialist Joeri Cortens van 

Natuurpunt, gekend van op radio en tv. Deelname is gratis, in-

schrijven kan via het inschrijvingsformulier op  

https://www.aalst.be/artikel/wilde-bijenwandeling . Na de wan-

deling wordt aan de deelnemers nog een drankje aangeboden 

door de stad.  

 

• Het buurtcomité “Het Nief Stik Boskant” hun jaarlijks 

buurtfeest organiseert op zaterdag 9 juni 2018. 

Waar? ten huize “Frans Boel”, Pontweg in Herdersem.  

De prijs voor deelname is €30, hiervoor heb je, een ganse avond 

drank + een halve kip met groeten en brood.  

 

https://www.aalst.be/artikel/wilde-bijenwandeling
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• UTOPIA op donderdag 21 juni de deuren opent 

Donderdag 21 juni om 20 uur is het zover. Dan opent Utopia, de 

nieuwe hoofdbibliotheek en Academie voor Podiumkunsten, de 

deuren. De Aalstenaars kunnen dan kennismaken met de 

nieuwe huiskamer van de stad. De openingsavond wordt één 

groot feest waarop elke Aalstenaar welkom is. 

Op dit moment wordt een Utopia-hymne gecomponeerd die op 

21 juni gebracht wordt met de steun van koren en orkesten. Bin-

nenkort zullen tekst en melodie verspreid worden zodat iedereen 

kan oefenen. Daarna onthullen we de grootste boekenkast van 

Aalst en gaan de deuren echt open. Zowel binnen als buiten zal 

een echte festivalsfeer met muziek, dans, eten en drinken han-

gen. 

Utopia feest dan nog het hele weekend verder. Van vrijdag 22 

tot en met zondag 24 juni zal er doorlopend van alles te beleven 

zijn. In de daaropvolgende weken zullen er speciale rondleidin-

gen georganiseerd worden die telkens een bepaald facet van 

Utopia belichten. 

Met de opening van Utopia komt er een einde aan de bouw-

werkzaamheden op de site. Utopia is gebouwd in een record-

tempo. Vier jaar geleden was er nog een wit blad, op 21 juni 

opent een gebouw waar alle Aalstenaars fier kunnen op zijn. In 

het gehele traject was er aandacht voor kwaliteit dankzij de uit-

stekende samenwerking tussen alle partners: stadsdiensten, het 

autonoom gemeentebedrijf AGSA, KAAN Architecten en bouw-

firma Van Roey. Utopia is een unieke combinatie van academie 

en bibliotheek, met erfgoedintegratie, in een bijzonder duurzaam 

gebouw. 

Bron: www.utopia.be  

 

• Het jaarlijks gratis festival CIRK 2018 zal doorgaan op vrij-

dag 24 augustus, zaterdag 25 augustus en zondag 26 au-

gustus 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utopia.be/
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Culinair  

hoekje  
 

Wat heb je nodig: 

• 700 g aardappels 

• 3 middelgrote uien 

• 4 eieren 

• 1 dl melk 

• peper 

• zout 

• nootmuskaat 

• 1/2 dl olie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AARDAPPEL AJUIN KOEK 

Stap 1:  

Schil de aardappels en was ze. 

Stap 2:  

Schil de uien en rasp ze boven een kom. Rasp eveneens de aard-

appels en doe ze bij de uien. 

Stap 3:  

Klop de eieren in een kom los met de melk. Roer de eieren door het 

aardappel-ui-mengsel en maak dit pittig op smaak met peper, zout 

en nootmuskaat. 

Stap 4:  

Bestrijk de bodem en wanden van de magnetronschaal met olie en 

schep er het aardappel-ui-mengsel in. Strijk het oppervlak glad. 

Stap 5:  

Zet de schaal in de oven en laat de koek 20 min bakken op de hoog-

ste kookstand. Draai de schotel een halve slag na 10 min als de oven 

geen draaiplateau heeft. 

Stap 6:  

Neem de schaal uit de oven en laat de koek enkele min bekoelen. 

Serveer het gerecht warm 

 

 

 

 

 

 

 


