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JE GELIEFDE PLEKJE THUIS
«In mijn bureau ben ik wel het meest,
maar dat is toch niet mijn geliefde
plaatsje. In de zetel voor de haard vind
ik het nog altijd het gezelligst. Het is
een zeer drukke tijd, maar ik probeer
zoveel mogelijk rustperiodes te plan-
nen. Burgemeester zijn zal meer dan
een fulltime baan worden, maar van
17 tot 20 uur blijf ik toch mama. Met
onze partij hebben we een gezins-
vriendelijk charter afgesloten, waarin
onder andere staat dat er geen verga-
deringen komen tijdens de vakanties.
Dat is niet alleen goed voor de vrou-
wen in de politiek, ook de mannen
doen daar hun voordeel mee.»

HET MOOISTE PLEKJE
«De Kaalberg in Moorsel. Die groene
heuvel ligt in mijn achtertuin en het is
er super om te wandelen. Zo is er een
weide met paarden en schapen en het
gebied paalt aan de Leirekensroute.
Als kind speelde ik er vaak, en ook nu
geniet ik van een wandeling of een
fietstocht. Ook de Leirekensroute, het
mooie fietspad, is ideaal voor natuur-
liefhebbers en sportievelingen.»

WAAR KAN JE VLUCHTEN?
«Thuis kom ik vaak tot rust na een
zware dag op het werk. Al doet het
ook wel eens deugd om aan zee uit te
waaien, samen met de kinderen. Of
soms maak ik zelfs een wandeling
alleen, gewoon om mijn gedachten
even te ordenen.»

WAT ERGERT JE?
«Eigenbelang en belangenvermen-
ging zijn begrippen waar ik me aan
stoor. In de politiek kom je vaak zulke
situaties tegen. Toch vind ik dat we
verkozen zijn door het volk en vooral
vòòr het volk. Het is mijn doel, net als
dat van de hele ploeg trouwens, om
de belangen te verzoenen. We gaan
werken voor iedereen en niet voor
een bepaalde groep Aalstenaars. Na-
tuurlijk is het goed om iemand met
een probleem te helpen, zolang dat
niet ten koste gaat van het welzijn van
anderen. Wie aan politiek doet om
zichzelf te verrijken, die is verkeerd
bezig.»

JE SUPERWINKEL
«Een kledingwinkel, voor dagdage-
lijkse dingen of zelfs sportkleding,
vind ik leuk. Van nature ben ik een
sportief type. Ik volleybal in een re-
creatieve competitie en binnenkort
hoop ik terug wat te kunnen gaan
squashen. Er blijft zeer weinig tijd
over om te shoppen. Maar eens per
jaar maak ik tijd vrij om kleren te ko-
pen. Meestal haal ik dan genoeg voor
een heel jaar. Snuisteren langs de
winkelstraten zit er jammer genoeg
niet vaak in voor mij.»

JE ALLEDAAGSE WINKEL
«In supermarkt Frida in Moorsel ga ik
toch wel wekelijks. Elke dag inkopen
doen, dat zit er niet in. Het is jammer
dat de buurtwinkels uit het straat-
beeld verdwijnen. Dat is trouwens
één van mijn thema’s de komende zes
jaar. Ik wil graag terug echte buurt-
winkels zien, want die cultuur mag
niet verloren gaan.»

JE LIEVELINGSRESTAURANT
«Als ik kan kiezen, dan zal ik altijd
voor vis gaan. Slechts af en toe zal ik
vlees eten. Jammer genoeg is er zeer
weinig tijd om op restaurant te gaan.
Als het er van komt, dan staan ‘De Bor-
se van Amsterdam’ op de Grote Markt
van Aalst en ‘Allegro’ toch wel bij mijn
favorieten. Ik hoef niet naar een duur
sterrenrestaurant te gaan, gewone
menu’s lust ik even graag. Al vind ik
het wel belangrijk dat het eten wordt
opgediend in een aantrekkelijk ka-
der.»

JE FAVORIET CAFÉ
«Dat vind ik in Moorsel: Gudul’s Kaf-
fee van uitbater Peter. Die heeft het
café van zijn grootmoeder overgeno-
men. Het is nog zo’n simpele, bruine
kroeg waar het gezellig is aan de toog.
Verder ga ik regelmatig iets drinken
op het Vredeplein, in café Cognac, De
Coninck van Spanje en Charlies. Eens
afwisselen is altijd gezellig natuur-
lijk.» 

JE BESTE VRIEND(IN)
«Dit is een heel moeilijke vraag, om-
dat ik niet één bepaalde ‘beste vriend’

heb. Buiten het politieke wereldje heb
ik verschillende goede vriendinnen,
waar ik graag mee optrek. Maar bin-
nen de politiek, zelfs bij andere par-
tijen, zijn er mensen die ik mijn vrien-
den noem. Ook bij hen kan ik terecht
voor raad, voor een goede babbel of
gewoon om gezellig wat te drinken.
Natuurlijk blijft dan de politiek en de
vriendschap gescheiden. Maar de
meest speciale plaats neemt toch
mijn moeder Suzanne in. Na het over-
lijden van mijn vader zijn we heel erg
naar elkaar toegegroeid. Zij heeft veel
gedaan en is een grote steun in mijn
politieke loopbaan.»

EEN AVONDJE STAPPEN MET
«Een bioscoopbezoek vind ik nog al-
tijd het leukste. Alweer moet ik jam-
mer genoeg vaststellen dat er door
tijdgebrek niet zo veel van in huis
komt. Ook het theater kan ik appre-
ciëren. Maar mijn voorkeur gaat toch
uit naar een stevige actiefilm of een
thriller. En nadien uiteraard nog ge-
zellig even wat gaan drinken: dat
maakt de avond compleet.»

DE MOOISTE HERINNERING
«Wel, ik hou enorm veel mooie herin-
neringen over aan mijn reizen met de
kinderen. Zo zijn we onlangs naar
Bouillon geweest en dat was zeer ge-
zellig. Die momenten kan ik koeste-
ren. Op politiek vlak heb ik niet be-
paald herinneringen die er bovenuit
steken. Ook de jongste verkiezingen
niet, want het heeft lang geduurd
vooraleer er een akkoord was. Daar-
om zullen mijn mooiste herinnerin-
gen toch bij mijn familie te vinden
zijn.»

DE ULTIEME WENS
«Op het politieke vlak zou ik graag
meemaken dat Aalst binnen enkele
jaren in de top tien staat bij een tevre-
denheidsonderzoek. Dat zou bete-
kenen dat we met de nieuwe ploeg
goed werk hebben geleverd. Ik zou
graag in Aalst een kentering zien. Dat
zou ik als een bekroning beschouwen
van mijn burgemeesterschap. Verder
zijn gezondheid en geluk twee be-
langrijke dingen in het leven: die kan
je niet kopen, dus moet je er maar op
hopen.»

mijn

DENDERMONDE – Aimé
Stroobants is conservator van het
Museum voor Volkskunde in Den-
dermonde. In het kader van de
Week van de Smaak organiseerde
het museum een wedstrijd rond
Dendermondse Vlaaien. Zaterdag
vindt de prijsuitreiking plaats. Een
dag later vertrekt de conservator
naar de kust om er uit te waaien en
– inderdaad – musea te bezoeken.

• 9 UUR: «Thuis bereid ik me voor
op de namiddag in het museum. Ik
zal wellicht tien verschillende za-
ken aan mijn hoofd hebben.» 
• 12.30 UUR: «Na het middageten
maak ik me klaar om naar het mu-
seum te gaan.» 
• 13.30 UUR: «Ik kom als het ware
een beetje thuis in het Museum
voor Volkskunde. Straks vinden er
tal van activiteiten plaats.» 
• 14 UUR: «De bezoekers kunnen
proeven van de Dendermondse
vlaaien. 49 Dendermondenaars
stuurden een recept binnen. Voor
elk wat wils dus.» 
• 16 UUR:«De proevertjesbeurs zit
erop, we kunnen overgaan tot de
prijsuitreiking voor de beste vlaai.
Nadien volgt er nog een receptie.»
• 18 UUR: «Einde van de receptie
en van ons project rond vlaaien. Ik
ga naar huis, om me klaar te ma-
ken voor een trip naar de kust.» 

• 8 UUR: «Samen met mijn vrouw
vertrek ik naar de kust, naar
Nieuwpoort om precies te zijn.» 
• 13 UUR: «Een groot deel van
onze tijd aan de zee zal bestaan uit
het maken van lange wandelin-
gen. Letterlijk en figuurlijk uit-
waaien om de dagdagelijkse zor-
gen te vergeten.» 
• 16 UUR:«Veel van onze planning
hangt af van het weer. Als er regen
is, dan zullen we vooral binnen-
activiteiten doen. En daar hoort
inderdaad af en toe een museum
bij. Mijn voorkeur gaat uit naar
volkskunde en historische musea.
Hedendaagse kunst interesseert
me minder, maar als we naar Oos-
tende gaan, dan zal ik zo’n muse-
um wel bezoeken.»
• 20 UUR: «’s Avonds genieten we
van een gezellige avond met el-
kaar. Binnen enkele dagen keren
we naar Dendermonde terug.» 
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Het heeft een tijdje geduurd,
maar de kogel is eindelijk door
de kerk: Ilse Uyttersprot volgt
Anny De Maght op als burge-

meester van Aalst. De CD&V-
politica, dochter van wijlen

burgemeester Raymond,
groeide op in Moorsel en

woont er na een paar jaar
Aalst opnieuw. Haar functie
als regiosecretaris bij Unizo

zegt ze op het eind van dit jaar
vaarwel, om zich volledig te

storten op het burgemeester-
schap. «Maar mijn gezin wil ik

niet uit het oog verliezen. ’s
Avonds probeer ik altijd tijd

vrij te maken voor mijn twee
zonen. Zij waren zeer blij dat

ik de sjerp toegewezen kreeg.
Ik wil een burgemeester zijn
voor het volk, niet voor een
bepaalde groep mensen. Ik

wil voor iedereen goed doen.»
Ilse Uyttersprot, de nieuwe burgemeester van Aalst,

zit graag in haar zetel thuis.

Supermarkt Frida, waar Ilse regelmatig inkopen doet. 

Gudul’s Kaffee, een van de favoriete cafés van Ilse. 

Moorsel

SMS
4545

E-MAIL
4545@hln.be

(0,15 euro/SMS - 0,50 euro/MMS*) U kan ook foto’s mailen naar 4545@hln.be

JOUW NIEUWS IN DE KRANT
Heb je nieuws uit je straat, uit je dorp, uit je gemeente?

Nieuws van je klas, van je school, van je vereniging?
Nieuws van je sportclub, van je lokale sportheld(en)?

ZOU JE HET IN DE KRANT WILLEN? LAAT HET ONS DAN WETEN
Stuur een sms naar 4545 of een e-mail naar 4545@hln.be

4545, DE NIEUWSLIJN VAN VLAANDEREN
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AALST 
GENTSESTEENWEG 552
TEL. 053/70.90.77

AARTSELAAR 
BOOMSESTEENWEG 123
TEL. 03/887.27.42

EUPEN 
RUE DE HERBESTHAL 144
TEL. 087/56.00.42

ST. GENESIUS RODE
WATERLOOSESTEENWEG 39
TEL. 02/358.24.82

AWANS
CHAUSSEE DE BRUXELLES 46
TEL. 04/247.42.80

GOSSELIES
CHAUSSEE DE LA RENAISSANCE 14
CENTRE CITY NORD - TEL. 071/35.69.80

ANDERLECHT 
NINOOFSESTEENWEG 700
TEL. 02/527.23.00 

GENT
KORTRIJKSESTEENWEG 1092
TEL. 09/282.05.51

MESSANCY
RUE DE L’INSTITUT 64/66
TEL. 063/38.90.20 

WOMMELGEM
AUTOLEI 324 
(tussen afrit en Shoppingcenter)
Tel. 03/353.30.05

BINCHE
ROUTE DE MONS 655
TEL. 064/36.72.29

DOORNIK
SHOPPINGCENTER VAN FROYENNES
TEL. 067.58.09.00

HASSELT GENK
HASSELTWEG 224 - 3600 GENK
TEL. 089/756101

BRUGES
SINT PIETERSKAAI 78
TEL. 050/610021

NIEUWE OPENING:
ZAVENTEM
LEUVENSESTEENWEG 280-282
1930 ZAVENTEM

Salons uit voorrad en toonzaalmodellen 
tegen verminderde prijs
KUURNE 
RINGLAAN 13 - TEL. 056/37.36.05 

Kredietvorm: Verkoop op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietcontract door
Cetelem Belgium N.V., kredietgever, Anspachlaan 1 – 1000  Brussel.
Kredietbemiddelaar: Cemepro bvba, erkend agent, Ninoofsesteenweg 700-1070 Brussel. 0% krediet.
Wettelijke voorschot: 15%. Exclusief facultatieve verzekering.
Er zal geen enkele korting worden toegekend aan consumenten die contant betalen.

OutletFactory

Open van 10 tot 18h30 uur
Ook open op zondag. Dinsdag gesloten.

www.chateaudax.com

FABRIKANT SINDS 1948

Ontdek het plezier van echt comfort. Model Sveva €84,00 per maand
Tot 30 november 2006. In 20 maandelijkse afbetalingen tegen 0%
Versie in leder FAMILY®, vanaf per maand voorschot
Driezit  +  206 cm

€ 1.995,00 € 84,00 € 315,00
Tweezit    151 cm
Hoofdsteun in optie
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Albertlaan 130 (naast Carrefour)
9400 Ninove • Tel: 054 33 53 52

Fax: 054 32 75 84 • iris@romacasa.be
Openingsuren: Maandag tot vrijdag van 10 tot 18u30 
Zaterdag van 9 tot 18 uur • Zondag van 14 tot 18uur 

Dinsdag gesloten 

G’BERGEN

Cultuurprijs wordt
niet uitgereikt

De Cultuurprijs Marnixring
Vlaamse Ardennen 2006 wordt
dit jaar niet uitgereikt. Normaal
zou de uitreikingsplechtigheid
volgende week plaats vinden in
Geraardsbergen. «Dit jaar orga-
niseerde Marnixring Vlaamse
Ardennen voor de zesde keer
zijn Cultuurprijs. De grafische
kunsten, en meer bepaald de tak
tekenen en schilderen stonden
centraal», zegt voorzitter Paul
Bornauw. «Aan de wedstrijd zijn
voor 2.250 euro geldprijzen ver-
bonden. We hebben een oproep
gelanceerd naar de leerlingen
van de erkende tekenacademies
uit de regio Aalst, Brakel, Den-
derleeuw, Geraardsbergen, Her-
zele, Ninove, Oudenaarde, Ron-
se en Zottegem. Tot onze spijt
hebben de academies bijna niet
gereageerd. Wij kunnen dan ook
de cultuurprijs dit jaar niet uitrei-
ken. Uiteraard betreuren wij
deze gang van zaken ten zeer-
ste», besluit Bornauw. (VMD)

Gerenoveerd patronaat heet voortaan ‘De Looierij’
GIJZEGEM

Vrijwilligers van de Gijzegemse
parochie hebben het patronaat
aan de Dekkersweg 4 volledig ge-
renoveerd. De zaal kreeg ook een
nieuwe naam en heet voortaan
‘De Looierij’. Sinds 1935 was de
parochiezaal niet meer aange-
pakt. 

Vijftien vrijwilligers hebben zich
een jaar lang elk weekend inge-
zet om het patronaat met weinig
middelen opnieuw op te bouwen.
«Het resultaat mag gezien wor-
den», zegt Hubert De Smedt. «Het
patronaat is niet langer een vuil
vochtig kot, maar een frisse zaal
met een volledig uitgebouwde
keuken.»
«Het patronaat was vroeger een
vellenfabriek. Daarom heet de
zaal nu ‘De Looierij», vertelt De
Smedt, die lid is van de Katholieke
Werknemers Bond. «Sinds 1935
gebruiken de Gijzegemse vereni-
gingen de zaal. Maar die werd stil-
aan onbruikbaar door opstijgend
vocht in de muren.»

EETFESTIJNEN
Een groot aantal Gijzegemse ver-
enigingen smolt in 1997 samen in

Gemeente start campagne 
tegen leemontginning

Het Denderleeuwse gemeentebestuur zet alles op
alles om de mogelijke toekomstige leemontgin-
ning in de Vlamovenkouter, één van de laatste
open kouters in de gemeente, tegen te houden.
Het gemeentebestuur roept de bevolking op om
voor 2 december massaal bezwaar in te dienen te-
gen de mogelijke leemwinning. Er komt zelfs een
affichecampagne en een speciale website met
meer informatie.

Het Vlaams Gewest wil het leem-
ontginningsgebied van de Vlam-
ovenkouter drastisch uitbreiden.
Dat plan is volgens het gemeen-
tebestuur zonder meer drama-
tisch voor Denderleeuw. «Het
Vlaams Gewest wil het gebied
uitbreiden met liefst 30 hectare.
In totaal zou een gebied van zo’n
50 hectare afgegraven worden tot
een diepte van 10,5 meter. Wat nu
nog het hoogst gelegen punt van
Denderleeuw is, dreigt een gigan-
tische krater midden in de kouter

te worden», zegt burgemeester
Mark Van der Poorter. «Daardoor
wordt dit landschappelijk waar-
devol agrarisch gebied onherstel-
baar verminkt wat de doodsteek
zal zijn voor heel wat Dender-
leeuwse landbouwbedrijven. Bo-
vendien verdwijnt zo ook een van
de laatste rustige wandel- en
fietsgebieden in de streek.»
Het gemeentebestuur vreest ook
voor heel wat overlast. «Om dit al-
les te ontginnen zijn er 165 trans-
porten per werkdag nodig, over

Het Vlaams Gewest wil de leemontginning in de Vlamovenkouter drastisch uitbreiden. Daardoor zou
waardevolle landbouwgrond verdwijnen. Foto D’Hoe

DENDERLEEUW

BESTUUR ROEPT INWONERS OP MASSAAL BEZWAAR IN TE DIENEN

MARINO VERBEKEN

een periode van 25 jaar. De ver-
keerschaos in Denderleeuw zal
immens zijn, net als de geluids-
hinder en stofontwikkeling.»

NEGATIEF
Het schepencollege van Dender-
leeuw zet nu een campagne op
het getouw om de inwoners mas-
saal te laten protesteren tegen
deze plannen. Want volgens het
gemeentebestuur speelt het
Vlaams Gewest een vuil spel. «Vo-
rig jaar al bracht de gemeente-
raad unaniem een negatief advies
uit over de leemwinning in de
Vlaamse Leemstreek», zegt Van
der Poorten. «Maar omdat de be-
trokken gemeentes zo negatief
reageerden, besliste de Vlaamse
regering op 16 juni om de proce-
dure te veranderen, waardoor de
gemeenten buitenspel worden
gezet. De gemeenten werden van
die beslissing zelfs niet op de
hoogte gebracht.»

AFFICHES
Iedereen kan tot begin december
nog een bezwaarschrift indienen.
Het gemeentebestuur zet nu al-
les op alles om de Denderleeuwse
bevolking massaal te mobiliseren
tegen de leemontginning. In het

volgend gemeentelijk informa-
tieblad zal er een protestaffiche
zitten en staat alle praktische in-
formatie over hoe je bezwaar kan
indienen. Die informatie staat
ook op de speciaal opgerichte
website www.reddekouter.be die
eerstdaags gelanceerd wordt. Ko-
mende maandag krijgen de Den-
derleeuwenaars ook een brief
aan huis met informatie over de
leemontginning en een model-
ontwerp van bezwaarschrift.

DENDERHOUTEM

Provinciaal geld
voor fietspaden

De provincie Oost-Vlaanderen
trekt geld uit voor de aanleg van
nieuwe fietspaden in Denderhou-
tem. De gemeente Haaltert wil
namelijk een fietspad aanleggen
langs de Vondelen en Anderen-
broek in Denderhoutem. Dit fiets-
pad maakt grotendeels deel uit
van het provinciaal fietsnetwerk.
Het komt dus in aanmerking voor
een provinciale toelage van 50%.
De Oost-Vlaamse deputatie zet-
te het licht op groen voor een toe-
lage van 68.330,82 euro voor dit
fietspad. De rest van het bedrag
moet het gemeentebestuur zelf
betalen. (VMD)

AALST

Opendeurdag
drugspreventie

Vandaag, tussen 11 en 16 uur, zet
het drugs- en alcoholpreventie-
centrum de deuren open van haar
nieuwe kantoor aan de Dender-
mondse Steenweg 178. In het
centrum werken de dienst Drugs-
preventie en het onthaalcentrum
Traject samen aan opvang, bege-
leiding en gesprekken met gebrui-
kers. Tijdens de opendeurdag kan
iedereen er terecht met vragen
over drugs- en alcoholgebruik
maar ook over tabak en overda-
dig gebruik van medicijnen. De
diensten beantwoorden ook vra-
gen over drugspreventiebeleids-
plannen in verenigingen, scholen,
bedrijven en organisaties. (TVDP)

de plaatselijke ‘Parochiale Wer-
ken’ om na te denken over een
nieuwe zaal voor het vereni-
gingsleven. «Een volledig nieuwe
zaal was te duur. Daarom gaven
we eetfestijnen voor de renovatie
van onze parochiezaal. Dat was
nog niet genoeg en heel wat Gij-
zegemnaars kochten een ‘deelbe-
wijs’ van 25 euro voor de zaal. Dat
bracht een extra 35.000 euro in
het laatje. Die ‘deelbewijzen’, een
soort renteloze lening, betalen
we stelselmatig terug met ver-
huur van de zaal.» 
Alle verenigingen kunnen in ‘De
Looierij’ terecht voor vergaderin-
gen, eetfestijnen, een quiz of een
filmvoorstelling. «We hebben een
volwaardige keuken, een theater-
podium en werken nog aan een
uitgebreide sanitaire blok. De so-
lidariteit voor de opbouw van ‘De
Looierij’ was enorm. De mensen
verzamelden geld en kwamen op

zaterdagen en zondagen zelf bou-
wen om de kosten te drukken.

Voor mij is het resultaat een mira-
kel», besluit De Smedt. (TVDP)

Emery Vereecken, Ghislain De Wilde en Hubert de Smedt
in het gerenoveerde patronaat. Foto D’Hoe
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