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WINTERVERTELLINGEN
Vroeger, toen er nog geen radio, TV of internet bestond, gebeurden er af en toe zaken die men
niet kon verklaren en die meestal toegeschreven werden aan bovennatuurlijke maar vooral
duistere krachten.
’s Avonds werden deze verhalen dan met veel drama verteld rond de kachel of het haardvuur.
De Heemkundige Kring De Faluintjes, samen met de Dorpsraad Baardegem en Ferm,
willen dit gebruik in ere herstellen.
Wanneer: vrijdag 22 oktober 2021 vanaf 18u00
Waar: Tomas Saeys , Melkspinde 25 te Baardegem
De vertellingen zullen doorgaan rond de vuurkorven die verspreid staan aan de bijgebouwen.
De vertellingen starten om 19u15 en eindigen ca 20u15.
Daarna kan er nog nagepraat worden.
De Dorpsraad en Ferm zorgen ervoor dat u doorlopend vanaf 18u00 kan kiezen uit drie soorten
soep met brood, een kop koffie met verse appelcake en tal van biertjes en frisdranken aan
democratische prijzen.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Parkeren is mogelijk op de openbare parking Fies (Baardegemdorp 59) vanwaar u via op een bepijlde
route op een veilige manier tot aan de Melkspinde 25 geraakt (wandeltijd 5 tot 10 min).

Beste inwoner van Baardegem,
De zomer is ondertussen voorbij. Dit wil evenwel niet zeggen dat we in Baardegem allemaal moeten
thuiszitten. Er zullen in de volgende weken en maanden zeker nog festiviteiten zijn waar we elkaar
kunnen ontmoeten. We zorgen, in samenwerking met de Heemkundige kring en Ferm, zelf al voor de
organisatie van een laagdrempelige activiteit: de Wintervertellingen.
Ik wil graag nog even terugkomen op wat ik in de vorige dorpskrant schreef omtrent de nood om de N411
nog wat veiliger te maken in de dorpskern en de geluidsoverlast van de ratelstroken weg te werken.
Ondertussen hebben onze gezamenlijke inspanningen ertoe geleid dat er een zebrapad werd aangelegd aan het kruispunt met de Seepscherf. (zie verder)
We mogen echter niet vergeten dat hiermee slechts gevolg werd gegeven aan een beperkt deel van de
gerechtvaardigde vragen van de Baardegemenaars. Dagelijks moeten de kinderen die gebruik maken
van de Molenwegroute nog steeds naast het rusthuis de N411 oversteken (in de zone 50, jawel) om de
dorpsschool te bereiken. Familieleden die even met een bewoner van het rusthuis (minder mobiel en
vaak in een rolstoel) een wandeling willen maken moeten maar hopen dat ze veilig over geraken. Indien
er een zebrapad is en men aanstalten maakt om over te steken moeten bestuurders stoppen, zonder zebrapad stoppen in de praktijk weinig mensen (ze moeten de tijd nog inhalen die ze net verloren hebben
in de zone 30 of die ze in deze zone gaan verliezen). Voor onze jongste inwoners en voor onze ouderen
wordt dus actueel niets gedaan. Ook een zebrapad in de strook tussen de kerk en het kruispunt met de
Europastraat komt er (voorlopig) niet. De vraag om de zone dertig beter aan te duiden door markeringen op het wegdek wordt ook niet ingewilligd. Wat de geluidsoverlast ingevolge de ratelstroken betreft,
ook daar zien we geen beweging. Een overleg met de buurtbewoners zal vereist zijn om te zien welke
volgende stappen we kunnen ondernemen. We blijven ons inzetten om toch nog wat verbeteringen te
krijgen en hopen in ieder geval op jullie steun wanneer we acties organiseren.
Ondertussen kregen we ook het bericht dat de reeds lang beloofde heraanleg van het Meisjesbaantje
(tussen de Scherpenheuvelstraat en de Margrietstraat) er niet komt. Onder de vorige legislatuur was
aangegeven dat het wegdek van dit baantje samen met de heraanleg van de Margrietstraat kon worden vernieuwd en de huidige schepen van openbare werken bevestigde dit. Er was gevraagd om de
bestaande betondallen te vervangen door een strook in gegoten beton die iets hoger stak, waardoor het
pad niet meer onder water komt te staan, en die iets breder was, zodat het gemakkelijker kan worden
gebruikt door ouders met kinderen, fietsers (school op 20 meter) en rolstoelgebruikers (rusthuis op 70
meter). Op de eerder gedane belofte wordt nu op teruggekomen. Ook wat betreft de trage weg tussen
de Bieseweide en de Torenstraat zijn geen werken te verwachten (tenzij wat halfslachtig oplapwerk waar
niemand veel aan heeft). Spijtig want de trage wegen in onze dorpskern vormen een belangrijke meerwaarde en worden toch vaak gebruikt.
Uiteraard is niet alles negatief. Jullie hebben wellicht gezien
dat onze kerk en de omliggende gebouwen ’s avonds mooi
verlicht zijn. Bij de heraanleg van de N411 hadden we aangedrongen om ook in Baardegem een lichtplan te voorzien
en kijk, het heeft even geduurd, maar er is een mooi resultaat
bereikt.
Dank aan het (vorige en huidige) stadsbestuur hiervoor.
We blijven opportuniteiten zien en zullen verbetervoorstellen
blijven formuleren. Iedereen die een goed (realistisch) idee
heeft kan ons dit steeds melden. Er woont zeker een lid van
de Dorpsraad in je buurt en misschien wil je zelf wel lid worden
van de Dorpsraad. We kunnen nog een paar (jonge) mensen
met vernieuwende ideeën gebruiken.
Tot een dezer.
Geert De Boeck
Voorzitter Dorpsraad Baardegem

Zebrapad aan kruispunt Maxens
Toeval of niet ? Maar amper een paar dagen nadat ons eerste dorpskrantje bij jullie in de bus viel,
werd het zebrapad tussen de Seepscherf en de Melkspinde opnieuw op het wegdek geschilderd!
Een welgemeende dankjewel aan iedereen die hiervoor actie ondernomen heeft.
Wij blijven verder ijveren om ook onze andere vragen zoals het
groter weergeven van de zone 30, het weghalen van de zeer
luidruchtige ratelstroken en het schilderen van nog
minstens 2 extra zebrapaden op de N411 eveneens te
kunnen verwezenlijken. (zie vorige pagina)
Het laten plaatsen van een spiegel op de hoek van Baardegem-Dorp met de Seepscherf staat hierbij ook hoog op ons
verlanglijstje. Iedereen die al eens uit de Melkspinde kwam,
weet dat het bij momenten een kwestie van durf en een serieuze portie geluk is om veilig de straat
over te steken doordat er nauwelijks zicht is op het verkeer dat uit Opwijk komt.
Vanuit de Dorpsraad blijven we deze en ook andere gevaarlijke verkeerssituaties onder de aandacht
van de desbetreffende (stads)diensten brengen want ons dorp en zijn inwoners zijn dit waard!
De redactie
Devotie
Het was weer één van die druilerige herfstdagen, zondagnamiddag.
Eén van die zondagen dat je zin hebt om, na een uitgebreide maaltijd, languit in je zetel te liggen dommelen, soezen, wegdromen en met één oog
naar de koers te kijken.
Zo’n dag dat je hond er je op attent maakt dat bij dit weer de lucht het
zuiverst is en het voor je spijsvertering aangeraden is een wandeling te
maken.
En zo geschiedde. Ik sleepte mij uit de zetel, trok mijn boots, regenjas en
muts aan en weg waren we, richting Perrekouter.
Het aanblik van het open veld, de wind die mijn haren streelde, een paard
dat die eenzame wandelaar kwam begroeten, mijn hond die uitbundig over
en weer rende, zorgden ervoor dat die slapers uit mijn ogen vlug waren
verdwenen.
Hoe ik er geraakt ben weet ik niet meer, maar plots stond ik aan een piepklein kapelletje midden in de velden. Het zag er heel oud uit, witte muren,
rode dakpannen en een bruine afgeschilferde houten deur met tralies aan
de bovenzijde. Op de houten balk boven de deur stond het opschrift
‘Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel’.
De deur stond op een kier waardoor mijn nieuwgierigheid mij aanzette naar
binnen te gluren. Toen ik mijn voet over de drempel zette hoorde ik een
kuch. Ik schrok mij een ongeluk. Achter de deur verborgen, zat op een
stoeltje in het duister, een oud vrouwtje. Was het een mirakel of Onze-Lieve-Vrouw in persoon? Maar nee, het was Emilienne, een godvruchtig
vrouwtje die het kapelletje onderhield en hier tot rust kwam. Ze wist me te
vertellen dat deze kapel van 1854 dateerde en een schenking was van de
familie Jacob. We hebben samen een weesgegroetje gepreveld en ik heb
haar nog vele jaren kapelletjesonderhoud toegewenst.
Op weg naar huis bedacht ik dat ieder van ons zo een kapelletje, al dan
niet fictief, zou willen om te mediteren en tot rust te komen. Dit zou geen
enkele tv-uitzending mij kunnen hebben bijgebracht.
Dirk Braeckman

Op vraag van de Dorpsraad heeft de Stad Aalst de zitbank vernieuwd aan
dit kapelletje. Waarvoor onze dank.

De Dorpsraad heeft deelgenomen aan het Aalsters
kunstproject Kunstoevers, hierdoor is Baardegem
een mooie picknickbank rijker. De bank werd centraal in de tuin van het rusthuis geplaatst en werd
door 9 vrijwilligers van de Dorpsraad ondere de
kundige leiding van Elien Van den Abbeele omgetoverd in een kleurrijk maar ook praktisch bruikbaar
kunstwerk.
Geniet ervan.

Beste Dorpsgenoten,

Foto grens
Baardegem - Meldert
Hilde Cobbaut

Vriendelijke groeten van de dorpsraad Baardegem
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Ambarosa

Bank en Verzekeringen
Van Cauter

Bart Van Den Bossche

Beenhouwerij Dooms

Bloemen en Planten Cassaer

Bloemen ‘t Helicoontje

Bloemen VERIS

CB AUTOMOTIVE

CV en Sanitair Lieven Michael Blindeman
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De Margriet

D'heeren van Bardo
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Electro
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Koken met Klaas

Landbouw- en grondwerken
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Haarateljee Daisy

Kinderdagverblijf
De Hummeltjes

Kapster Ann
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Luc Van Den Berghe
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Paul Jansegers

REMATRANS Transport

Roeland Van de Steene

Rozen De Boeck
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Thuisverpleging Greet Boel

Traiteur Kristof

Tuinaanleg Niels Hubo

Tuinwerken Mark Heyvaert

Viva Cultura

Vle-k

Van Driessche Tom
koeltechnieken
Vroedvrouw Lactatiekundige
IBCLC Lieve Vinck

Modinet

't Stationneke
Verzekeringen BVBA De Pauw
Woningdecor Callaert gebr.
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