


25 jaar lang hebben de inwoners van de stad Aalst, en bij uitbreiding de bevolking van de Denderstreek en de wijde regio, 

de vestiging geclaimd van een crematorium.

25 jaar van wachten en geduld oefenen, geteisterd door alle soorten van verzet, 

waaronder protest van partijpolitieke belangengroepen. 

De vrijzinnige gemeenschap van Aalst en omliggende steden en gemeenten heeft van in het begin 

de oprichting van een crematorium bepleit via openbare discussieavonden, 

onze publicaties De Vrijzinnige Dender, DenderBruggen en persberichten. 

Niet om de gelovige medemens voor het hoofd te stoten, wel omdat iedereen een neutrale plek als laatste rustplaats verdient.

Na 25 jaar weerklinkt eind goed al goed!

De intercommunale vereniging Westlede heeft in Aalst een van de modernste crematoria van Europa neergezet. 

De architecten hebben een gebouw opgericht dat een hoogstand van hedendaagse architectuur mag worden genoemd. 

De technologie is van een bijzonder hoogwaardige kwaliteit.

Het park met begraafplaats is geconcipieerd door een Vlaams tuinarchitect met wereldfaam en 

biedt nabestaanden de gelegenheid hun familieleden en geliefden te herdenken.

Het complex komt volledig tegemoet aan al wie crematie verkiest boven begraven worden. 

De serene infrastructuur met hedendaagse kunst biedt een plek om te bezinnen over leven en dood.

De vrijzinnige gemeenschap is fier op deze realisatie en wil dat samen met u vieren op

DE TOEGANG IS KOSTELOOS, MAAR RESERVEREN IS VERPLICHT EN KAN TOT UITERLIJK 15 OKTOBER OP TEL.NR. 053 77 54 44 OF AALST@DEMENS.NU.

25 Jaar

zaterdag 27 Oktober 2018 vanaf 15:00u



vanaf 15:00u Ontvangst in crematorium Siesegem, Merestraat 169 te 9300 Aalst

15:30u verwelkoming en voorstelling sprekers 

door Roger D’Hondt, ex-voorzitter intercommunale Westlede en ex-coördinator begeleidingsgroep huisvandeMens Aalst

15:45u rondleiding en voorstelling crematorium 

door Kris Coenegrachts, directeur intercommunale Westlede

16:30u poëtisch-muzikaal intermezzo 

door Koen Snyers, woordperformer en Gustav Leo, singer-songwriter

16:50u voordracht over afscheidsrituelen

door Rik Pinxten, onderzoeker en hoogleraar in de culturele antropologie en vergelijkende religiestudie aan de universiteit Gent

17:50u poëtisch-muzikaal intermezzo 

door Koen Snyers, woordperformer en Gustav Leo, singer-songwriter

18:15u overhandiging vrijzinnig humanistisch symbool

bij het verlaten van de zaal ontvangen de bezoekers een herdenkingsprentje

18:30u receptie

Programma
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