’t Stad In te Aalst: zondag 28 juni 2015
Om zoveel mogelijk mensen de stad te laten ontdekken, zet vrijetijdsorganisatie Pasar in
2015 tien stadsevenementen op poten, telkens op de tweede en vierde zondag van de
maand. Op zondag 28 juni is Aalst aan de beurt.
Wie Aalst zegt, denkt onmiddellijk aan de carnavalsparades en de Aalsterse vlaaien.
Maar “Oilsjt” heeft heel wat meer te bieden. De Aalstenaars zijn beslist trots op hun
Grote Markt met historische gebouwen en op hun helden. Wie eerder de natuur zoekt,
vindt zijn gading in het stadspark en natuurgebieden het Osbroek en de Gerstjens. En
met de fiets is het heerlijk genieten van de landelijke rust in de Faluintjesgemeenten.
Op zondag 28 juni is er een ruim en gevarieerd aanbod voor wie graag wandelt, fietst en op ontdekking gaat. Je
kan vrij starten ofwel aansluiten bij een gidsbeurt.
 Inschrijven voor het gegidste aanbod kan via pasar.be/stad/aalst
Onze tips:
1.combineer een gegidste wandeling en de mooie natuurwandeling “de groene long van Aalst”
2.combineer de fietstocht met een bezoek aan het stedelijk Museum
1.Gegidste wandelingen: telkens max 25 pers – Duur 2 u
1.1.Algemene historische stadswandeling
‐De Grote Markt met als blikvanger het oudste nog bestaande schepenhuis van de Nederlanden (13de eeuw)
met belfort en gebiedshuisje. Samen met de Borse van Amsterdam, de Graaf van Egmont, het standbeeld van
Dirk Martens, de hooggotische Sint‐Martinuskerk en het neo‐classicistische stadhuis annex landhuis, is dit
historische decor compleet. Het Stedelijk Museum Aalst met een kort overzicht van de verschillende modules
rond het Daensisme, carnaval, Louis Paul Boon, Valerius De Saedeleer en de Aalsterse geschiedenis.
‐Start: 10.30 u en 14.30 u
1.2.Beleef Aalst Carnaval
Ideaal om het bekende carnaval, in 2010 erkend door UNESCO als immaterieel cultureel erfgoed van de
mensheid, beter te leren kennen! In ’t Gasthuys – Stedelijk Museum ontdek je meer over het ontstaan en de
geschiedenis van Aalst Carnaval en er is ook een bezoek aan de carnavalswerkhallen.
‐Start: 10.30 u
1.3.Daenswandeling:
Je herbeleeft het Aalst uit Daens’ tijd en je loopt in zijn voetsporen langs de vele plaatsen en gebouwen, die
herinneren aan zijn leven.
‐Start: 14.30 u
1.4.Louis Paul Boon wandeling
Je verkent het leven en werk van L.P. Boon doorheen de sociaal bewogen geschiedenis van de toenmalige
fabrieksstad Aalst, die Boon gebruikte als bron voor zijn literaire werken.
‐Start: 10.30 u
1.5.Merkwaardige bomenwandeling
In elk van de tien steden voorziet BOS+ met steun van het Agentschap voor Natuur en Bos een gegidste
wandeling die een wel heel aparte kijk op de stad geeft. De focus tijdens deze wandeling ligt op de vele
geweldige verhalen die de bomen in de stad ons kunnen vertellen.
‐Start: 10.30 u en 14.30 u
2.Vrije wandelingen
Adhv plannetje, beschrijving route en beschrijving bezienswaardigheden
2.1.Aalst, bikkelhard bezet: vrije stadswandeling
Je beleeft het verhaal over de inval van de Duitse troepen, het harde leven onder de bezetting en de aanleg van
een prachtig stadspark in volle oorlogstijd. Afstand: 4 km

2.2.De groene long van Aalst: vrije wandeling door de natuur
Blikvangers zijn: de Dender, natuurgebied De Gerstjens, Kappeletjesbaan, Stadspark en het Osbroek.
Het Osbroek, de Gerstjens vormen samen met het stadspark de groene long van Aalst. Beide gebieden liggen
op het grondgebied van de stad Aalst en worden van elkaar gescheiden door de Dender.
‐Afstand: 9 km of 12 km
‐Deze wandeling kan ook op GPS gewandeld worden. We voorzien de bestanden en GPS‐toestellen.
2.3.Van ier no doar: een (zoek)tocht in de stad voor spotvogels vanaf 6 jaar
Rik is een spotvogel. Hij vliegt elke dag over de huizen en straten van Aalst. Hij kent de bijzondere plekjes van
de stad. Tijdens deze kindvriendelijke zoektocht voor kinderen vanaf 6 jaar ontdek je verschillende plekjes die
belangrijk waren voor drukker Dirk Martens en schilder Valerius De Saedeleer of voor priester Daens of voor
schrijver L.P. Boon. Vind de juiste antwoorden op de (niet keimoeilijke) vragen en ontvang een leuke attentie!
3.Vrij bezoek
’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst
Het stedelijk museum bevindt zich in de oudste kern van de stad en kreeg zijn naam door het oude hospitaal
dat hier vroeger was. Het museum pakt uit met een Cirk! tentoonstelling. Naast vele kostuums, worden ook de
ontwerpers belicht, die creaties maken voor spektakels.
4.Vrije fietstocht
Afstand: 25 km of 40 km
Adhv het fietsknooppuntensysteem, beschrijving bezienswaardigheden en bezoeken
Deze fietstocht brengt je langs de landelijke Faluintjesgemeenten. Blikvangers: de Dender, natuurgebied de
Gerstjens, wijndomein De Kluizen, Abdij Mediatrix, de Hoppelochting, Abdij van Affligem, panoramisch zicht
over Meldert en de Faluintjeskouter, le séjour de plaisance (waterkasteel Moorsel). Deze streek was eeuwen
terug één van de rijkste hopstreken van Europa. Hoewel grootschalige hopteelt verdwenen is, blijft de traditie
bestaan. Onderweg krijg je de nodige uitleg over de hoppeteelt, kan je genieten van een gratis streekbiertje en
kan je proeven van de typische Aalsterse vlaai!
5.Op stap met sympathieke stedelingen
In het Pasar‐magazine word je elke maand meegenomen door sympathieke inwoners van de ‘t Stad In‐steden,
die hun favoriete plekjes in de stad laten zien. In Aalst is dit Eddy De Laender, een poppenspeler.
Deelnemers ontvangen gratis dit magazine met deze reportage.
Praktisch
‐Startlocatie: infokantoor Toerisme Aalst, Hopmarkt 51, 9300 Aalst
‐Deelname: 6 euro pp; 4 euro pp voor leden Pasar; kinderen – 12 jaar gratis (alle wandelingen, bezoeken en
fietstocht, een streekbiertje (of versnapering voor de kinderen)) en natuurlijk een stukje typische Aalsterse
vlaai. Niet‐leden ontvangen een gratis toeristisch magazine van Pasar/gezin twv 5,45 euro als kennismaking)
‐Gegidste wandelingen: duur 2 uur: wil je zeker zijn van je gidsbeurt, schrijf dan vooraf in en betaal via
www.pasar.be/stad/aalst vanaf 1 mei tem 24 juni. Start 10.30 u en/of 14.30 u
‐Vrije wandelingen en fietstocht: starten tss 10 u en 14.30 u
‐Parking: Keizershallen: Beekveldstraat: gratis op zondag of betalende parking onder de Hopmarkt
‐Openbaar vervoer: treinstation, Stationsplein 9 (10 minuten wandelafstand – 675 m)
‐Info: Marie Claire Martens, marieclaire.martens@pasar.be
Dit initiatief is een organisatie van Pasar mmv Toerisme Aalst, Toerisme Scheldeland, Toerisme Oost‐
Vlaanderen, Bos+ en ANB, Pasar Aalst, Pasar De Faluintjes, Pasar Haaltert, Sultana, Ambarosa
streekproducten en bakkerij Malpertuus.

