
Spots op Aalst
(interactieve nieuwsbrief van afdeling sp.a Aalst Centrum)

Spots op Aalst  is een uitgave van de sp.a afdeling Aalst Centrum. Teksten en aankondigingen van activiteiten kan je overmaken 
aan Nick Vandevenne, Peter Benoitstraat 19 , 9300 Aalst (0496/539276) of via e-mail : nick.vandevenne@hotmail.com

Beste kameraden,
Is opkomen voor meer rechtvaardigheid voorbijgestreefd?
Is het creëren van meer welvaart voor iedereen pure luxe?
Is “solidariteit” een vies woord geworden?
Is strijden voor meer koopkracht verleden tijd?
Is hulp aan politiek vluchtelingen politieke zelfmoord?
Is opkomen voor de minstbegoeden “uit de mode”?
Is de verdediging van het leefmilieu naïef ?
Zijn socialisten vandaag overbodig?

Kameraden, welk antwoord geven we op al die vragen? 
Een krachtig “NEEN” natuurlijk. 
Gemakkelijk gezegd, maar waar zit onze organisatie en strijdkracht? 
Een diarree aan analyses zijn ondertussen de revue gepasseerd. Ieder heeft wel zijn antwoord of oplossing klaar. 
Zovele mensen, zovele meningen. Ze zijn gekend, maar nu is het tijd voor aktie!
Als de vos de passie preekt, boer let op uw kippen !
Op federaal niveau zitten de socialisten in de oppositie. Dat hoeft geen strafbank te zijn. Integendeel, we moeten er 
keihard tegenaan.  We moeten ook nu bewijzen aan onze samenleving dat socialisten meer dan ooit nodig zijn. Dat 
niet “alles” voor iedereen bereikt en verworven is. Dankzij het socialisme kennen velen welvaart. Sommigen zijn dat 
vergeten en denken dat “alles” binnen is. Vooral diegenen die vandaag niks tekort komen. Die volop genieten van 
dagelijkse welvaart en niet merken dat velen achterop hinken. Ze denken niet aan de dag van morgen, waarbij hun 
mooie liedje ook plots vals kan klinken. 
In een solidaire samenleving zorgen de sterksten voor de zwaksten. Een (her)verdelingssysteem heeft rechtvaardig 
corrigerend gewerkt sinds het door socialisten werd op gang gebracht. Socialisten geloven niet in het verhaal van de 
kracht van het individu als enkel “zaligmakend”. Wilskracht is nodig, zeer zeker. Maar ook andere omgevingsfactoren 
spelen een enorme rol in het leven van de mens. Ondertussen weten we ook met zekerheid dat werken “voor de kost” 
in belangrijke mate bijdraagt tot het welslagen in het leven. Maar ondervinden we ook dat voor diverse groepen 
(alleenstaanden, éénoudergezinnen, laaginkomen-verdieners, enz...) enkel werken geen garantie biedt op een 
zorgeloos leven. Het inkomen bekomen door arbeid is niet altijd toereikend om een menswaardig leven op te bouwen, 
om al helemaal niet te spreken over de mensen die moeten rondkomen met een uitkering. Steeds meer mensen 
hebben het vandaag moeilijk om de eindjes aan elkaar te blijven knopen, terwijl anderen vereenzamen achten hun 
computer of juist omgekeerd gewoon niet meer meekunnen in onze koude kennismaatschappij.
De losgeslagen inflatie kletst ondertussen onmeedogenloos rond onze oren met hoge prijzen voor (huur)woningen, 
voor alledaagse voeding, vooral ook voor peperdure energie. Zelfs een basisproduct als water wordt haast 
onbetaalbaar. De levensomstandigheden dirigeren het welzijnsgevoel...
Een herkenbaar verhaal ?  Ja, inderdaad ! Vandaag is het dus toch nog even duidelijk, dat socialisme staat voor “Rood, 
of geen brood” in alle toepassingsvormen!
Kameraden, we vragen om jullie uitdrukkelijke steun, jullie vertrouwen en  jullie betrokkenheid. Verworven rechten 
zijn mooi, maar ze kunnen behouden en nog beter toepasbaar maken voor iedereen is nog mooier. 
Dat kan écht niet zonder jullie.
Graag dank ik iedereen in deze eerste vernieuwde “Spots op Aalst” voor het trouwe lidmaatschap. 
Voor wie toch twijfelt, of wil afhaken, zeg ik heel luid : “Niet doen!”. Integendeel, laat jullie horen. Kom naar een 
partij-vergadering in het Volkshuis en vertel ons jullie mening. Alvast van harte welkom!
Of, een delegatie van sp.a centrum brengt je ook graag een bezoek aan huis als je dat verkiest of als het niet anders 
kan. Geef ons een seintje.
Eveneens wil ik tegelijk een warme (rode) oproep doen bij de kameraden van de vakbond en de mutualiteit : kom ook 
(opnieuw) kennis maken met de vernieuwde partijwerking. We hebben jullie broodnodig. We moeten aan 1 zeel 
trekken!  We hebben geen andere keuze. In de gemeente- en ocmw- raad lukt deze samenwerking bijzonder goed. 
Wie is bereid mee het strijdvuur in de gemeenschappelijke aktie aan te wakkeren? 
Makkers, blijf de signalen horen, tot de strijd ons geschaard …
Tot binnenkort!
Kameraadschappelijke groet,
Patrick De Smedt – voorzitter sp.a centrum
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Patrick en Gracienne nodigen uit.
Eetfestijn .

Zaterdag 13 september 2008 in restaurant Eendracht Aalst.
Zie uitnodiging in bijlage

Brunch
31 augustus 2008

Beukenhof
Met Dirk Van der Maelen
Inschrijven – zie ommezijde



Brunch – 31 augustus 2008
Op zondag 31 augustus organiseert sp.a Aalst-Centrum een 
brunch met Dirk Van der Maelen als spreker. Het thema gaat 
over de politieke actualiteit.“The Fifties” verzorgen de 
muzikale omlijsting.
Plaats van afspraak is het “Beukenhof”, Langestraat te Aalst. 
Aanvang 11 u.,  einde 14 u.
Prijs : € 12 voor volwassenen en € 6 voor kinderen.
Gelieve op voorhand te verwittigen via e-mail of telefoon bij 
Michel Markey (michel.markey@telenet.be - 0478 58 54 85).
Het inschrijvingsgeld kan gestort worden op reknr: 001-
0678225-77 vermelding sp.a – brunch. Er kan ook ter plaatse 
betaald worden.

Sp.a draagt zorg voor jou

Iedereen spreekt over het oplossen van de
problemen van de mensen, maar sp.a doet er ook 
iets aan. Zorgbehoevende mensen kampen niet 
enkel met hoge medische facturen, maar hebben 
ook hoge niet-medische kosten zoals gezinszorg en 
poetshulp. 

Dankzij sp.a is er nu de maximum-factuur (nog ingevoerd door Min. 
Vandenbroucke voor medicatiekosten) nu uitgebreid naar de 
zorgverstrekking. Als mensen meer uren zorg nodig hebben dan een 
vastgesteld aantal, dan zijn de bijkomende uren kosteloos. 

Caroline Gennez en Elke Roex

Meer info op: www.s-p-a.be

Sp.a voert geen oorlog
Een regering die extra soldaten en 
gevechtsvliegtuigen naar oorlogsgebied stuurt is een 
oorlogsregering. De Verenigde Staten voeren in 
Afghanistan een strijd die ze niet kunnen winnen, een 
roekeloze strijd die enkel slachtoffers maakt. 
De oplossing moet komen via de politieke en 

diplomatieke weg, binnen de Verenigde Naties. De oplossing moet gericht 
zijn op de opbouw van duurzame vrede. België mag niet meestappen in de 
roekeloze oorlog in Afghanistan.
Dirk Van der Maelen
Meer info op www.s-p-a.be

Een tweede ereschepen in onze rangen …
Na Edgard Hooghuys werd Eddie Monsieur na een jarenlange carrière (36 jaar) gehuldigd voor 
zijn jarenlange inspanningen voor de Aalsterse bevolking.

Eddie is gestart als gemeenteraadslid van de stad Aalst (7 januari 1971 - 1 januari 1977), 
werd nadien schepen van Sport, Jeugd en Vrije Tijd van de stad Aalst (1 januari 1977 - 28 
februari 1983) en was zelfs plaatsvervangend burgemeester van de stad Aalst (13 december 
1982 - 13 februari 1983). Hij zette een punt achter zijn goed gevulde politieke loopbaan als 
gemeenteraadslid van de stad Aalst (1 maart 1983 - 2 januari 2007).en sp.a fractieleider.

Van harte proficiat, kameraad Eddie !

Bezoek ook de lokale partijwebsite : users.pandora.be/spa

Lidgeld vergeten 
betalen?

Heel wat leden van Aalst centrum 
hebben hun lidgeld nog niet 
betaald. Als je lid wilt blijven en de 
partijafdeling wilt blijven steunen 
moet je dit zo snel mogelijk doen. 
Als het bovenstaande vakje 
aangevinkt is,  en op het etiket een 
sterretje achter jouw naam staat, 
heb je nog niet betaald, indien het 
nog vrij is, is alles in orde.

Michel Markey 
regionaal 
voorzitter.

De sp.a afdelingen Aalst, Erpe-
Mere, Lede, Haaltert, Denderleeuw 
en Ninove gaan nauwer 
samenwerken. Om dat te 
verwezenlijken werd een 
overkoepelend regionaal bestuur 
gevormd. 
Een belangrijke doelstelling van het 
regionaal bestuur is enkele 
regionale dossiers snel op de 
politieke agenda krijgen. Maar ook 
de gezamenlijke organisatie van 
activiteiten is mogelijk.

Aalsters bestuurslid 
Michel Markey werd 
verkozen tot 
voorzitter van dit 
vernieuwde 
regiobestuur

Nick Vandevenne nam de 
redactietaak voor de opmaak 
van ‘Spots op Aalst’ over van 
Johan Van Biesen. Met dank aan 
Johan. Veel succes Nick!

Patrick De Smedt


