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Vanaf april dit jaar hebben we heel wat kijk- luisteren leestips gegeven in wat stilaan uitgroeide tot een
rubriek getiteld ‘Blijf binnen met Boon’. We zijn nog
lang niet verlost van het virus dat blijft rondwaren en
we hebben ook nog lang niet helemaal onze bewegingsvrijheid teruggekregen, maar we kunnen wel
voorzichtig weer wat meer activiteiten ondernemen.
Op gepaste afstand van elkaar en in niet al te grote
groepen. Vandaar het devies:

GA NAAR BUITEN MET BOON !
#STROOM
FIETS- EN WANDELGIDS
ERFGOED LANGS SPOOR EN DENDER
Deze zomer zullen we allemaal wat meer thuis en in
onze eigen regio moeten blijven. Maar niet getreurd!
Want ook in eigen streek is er zoveel te zien en te ontdekken! Het erfgoed langs de Dender bijvoorbeeld of
de restanten van de spoorontwikkeling in Denderland.
De gids #STROOM – Erfgoed langs spoor en Dender
neemt je mee naar het industriële verleden van Aalst,
Denderleeuw, Ninove, Erpe-Mere en Lede. Fiets langs
de kronkels van de Dender of wandel naar het spoorverleden van Denderland. Ontdek verrassende erfgoedverhalen over schiptrekkers en pendelaars,
kaaien en perrons, lucifers en textiel, verdwenen
sporen en stations... Ideaal om deze zomer de eigen
streek te (her)ontdekken!

In Aalst is de gids beschikbaar in 't Gasthuys – Stedelijk Museum (Oude Vismarkt) en het Toeristisch infokantoor Aalst aan de Hopmarkt 51.

Langs de kronkels van de Dender ontstonden in de
loop der eeuwen dorpen en steden. De rivier verbond
gemeenschappen en maakte handel mogelijk, maar
vormde ook een natuurlijk obstakel dat met kanalisatiewerken, sluizen en bruggen overwonnen moest
worden. In de loop van de 19e eeuw vestigden zich
vele fabrieken langs de Dender.
Midden 19e eeuw werd Denderland via het spoor
verbonden met grote steden en de Waalse steenkoolbekkens. De eerste stoomlocomotieven denderden
doorheen de regio. De invloed was enorm. Naast
stations, verschenen ook nieuwe ondernemingen,
werd pendelarbeid mogelijk en konden goederen
makkelijker in- en uitgevoerd worden. Kortom, de
wereld werd een stukje kleiner.
De toeristische erfgoedgids kost slechts 5 euro. Je kan
ze online bestellen of aankopen in een van de lokale
verkooppunten.

Uiteraard wordt in de gids ook de
Kapellekensbaan bezocht!
Ter promotie van deze fiets- en wandelgids werd aan
Stijn Van der Stockt gevraagd om het #STROOM erfgoed te verkennen in Denderland.
En hij deed dit op geheel eigen wijze...
Bekijk de YouTube-video via de bovenstaande link en
zie enkele smaakmakers op de volgende pagina! �

NIEUW STADSPLAN AALST
MET TEKENINGEN DOOR MAT
Bij de Dienst voor Toerisme Aalst is een nieuw stadsplan verschenen. Verkrijgaar voor slechts €O,50 in het
Toeristisch infokantoor aan de Hopmarkt 51.

Wie moet er naar New York gaan als het Denderland vlakbij
ligt?

Matthias Phlips leefde zich uit met de schoonste
plekskes en gebouwen van de stad Aalst te tekenen.
Matthias Phlips of MAT (Aalst, 1982) is een Belgische
tekenaar die mooie, matige en lelijke illustraties, cartoons, schilderijen, en kunstwerken maakt.
Het resultaat is een heerlijk eigenzinnig stadsplan van
Aalst, waarin ook beroemde plekken uit het werk van
Boon in beeld zijn gebracht.

Waarom naar zee gaan als ge ook in de Denderstreek de zilte
lucht van ontbindende kadavers kunt opsnuiven?
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Waarom zou je naar Manchester of Birmingham gaan als er
hier vlakbij ook zo’n industriële parel ligt?
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Salud! En tot in Denderland hè!
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