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NINOVE
Peter Timmermans 
op N-VA-lijst

Peter Timmermans komt op voor
N-VA tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen op 14 oktober. Hij is
als geboren en getogen Ninovieter
opgegroeid in een horecazaak en is
zelf al meer dan 35 jaar actief in de
horeca. Als horeca-coach geeft hij
reeds jaren goede raad aan starters
en begeleidt hij hen bij het bekomen
van de nodige vergunningen en het
uitbaten van hun zaak. «De mid-
denstand in onze stad kampt met
een crisis. Iedere zaak die noodge-
dwongen moet sluiten betekent
een verlies aan persoonlijke con-
tacten en welvaart voor onze
stad», aldus Timmermans. «Ik
merkte dat deze problematiek leeft
onder onze bevolking. N-VA Ninove
heeft een sterk programma dat ook
daadwerkelijk deze toestand ten
goede wil veranderen.» (CVHN)

AALST
Al 200 abonnementen
verkocht 
bij Eendracht
Eendracht Aalst heeft bijna 200
abonnementen verkocht voor vol-
gend seizoen. Ter vergelijking, eind
september vorig jaar telde de club
bijna 600 abonnees voor het sei-
zoen 2017-2018. «Na de slotwed-
strijd tegen Oudenaarde was Bart
De Wolf de honderdste in de rij. Hij
kreeg bij Reizen De Lathauwer uit
handen van speler Gianni De Neve
een reischeque overhandigd ter
waarde van 100 euro. Bart, die vlak
bij het Pierre Cornelisstadion
woont, volgt den Iendracht al sinds
de jaren tachtig», zegt de club.
«Vanaf mijn twaalfde nam mijn va-
der mij mee naar de wedstrijden.
Toen ik 18 was verhuisde ik definitief
van de zittribune naar een stekje in
vak K. Het was de periode dat Chun-
ga en Zakkas hun opwachting
maakten. Uit het huidige team is
Klaas De Rock mijn favoriet en ben
ik ook blij met de terugkeer van
Matthias Lievens. Deze reischeque
is een mooi cadeau voor mijn moe-
der en zus die fervente reizigers
zijn», zegt Bart. Elke abonnee ont-
vangt van Reizen De Lathauwer
een reischeque van 30 euro, die 1
jaar geldig is. Voor de tweehon-
derdste abonnee ligt een reischeque
van 100 euro klaar. Meer info op
www.eendracht-aalst.be. (RLA)

BORSBEKE
Wijk Mauvondel
houdt achtste
stratenloop
In de wijk Mauvondel vindt op vrij-
dag 1 juni de gelijknamige straten-
loop plaats. Het programma begint
om 18.45 uur met de twee jeugd-
reeksen voor kinderen tot 12 jaar
die respectievelijk 200 of 400 me-
ter afleggen. De deelname voor
kinderen is gratis en iedereen krijgt
na afloop een medaille. Om 19.30
uur begint de familiejogging van
vijf kilometer. Daarna volgt de stra-
tenloop van 10 kilometer langs lan-
delijke wegen. De deelnameprijs
aan deze lopen bedraagt 5 euro.
Meer info op www.mauvondel-
loop.be of via info@mauvondel-
loop.be. (FEL)

De firma Verhoeven heeft gis-
teren de campagne ‘Project
#TB225’ afgetrapt waarmee
Takeuchi tijdens het wereld-
kampioenschap voetbal geld
wil inzamelen voor de ALS
Liga.

Takeuchi is een Japanse produ-
cent van mini- en midi-graaf-
machines en rupsladers. Ver-
hoeven is de importeur van dit
merk voor de Benelux en heeft
in ons land een vestiging in de
industriezone in Ninove. Tij-
dens het WK voetbal trekt een

‘duivelse’ editie van de TB225,
de nieuwste minigraver van Ta-
keuchi, op een aanhangwagen
door heel het land. «Hij doet 60
stopplaatsen aan in België, lo-
caties waar grote schermen
staan opgesteld die de WK-
wedstrijden uitzenden», ver-
telt Peter van der Auwera, ma-
nager van Verhoeven Belgium.
«Mensen kunnen de ALS Liga
steunen door een selfie te ma-
ken met de machine - die ze
dan posten op sociale media
met de hashtags #TB225 en
#ALS - en twee euro doneren
door een sms te sturen naar
4334 met de vermelding
#TB225. Men kan ook bieden

op de duivelse machine. Die
gaat op 14 juli samen met de
aanhangwagen naar de hoog-
ste bieder», aldus van der Au-
wera. «Het eerste bod is al bin-
nen», zegt Kelly De Pelseneer,
medewerker bij Verhoeven.
«Dat kwam van grond- en af-
braakwerken De Meuter. We
zullen ook zowel klanten als le-
veranciers vragen om een gift
te doen voor de ALS-Liga.» On-
der meer Evy Reviers, CEO van
de ALS Liga was aanwezig bij de
aftrap van de campagne. «Be-
dankt voor jullie inzet. Ik hoop
dat deze actie een groot succes
is.» Meer info over de campag-
ne via www.TB225.be. (CVHN)
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Evy Reviers, Anouck Lepere, Peter van der Auwera en Kelly
De Pelseneer bij de ‘duivelse’ machine. Foto Claudia Van den Houte

‘Duivelse’ minigraver zamelt geld in voor ALS tijdens WK

Enkele kinderen leven zich uit op de groene speel-
plaats. Foto Claudia Van den Houte

WELLE
Basisscholen openen groene speelplaats

De Vrije Basischool en de Ge-
meentelijke Basisschool in Wel-
le hebben allebei een groene
speelplaats geopend. De scho-
len in Welle engageerden zich
als eerste om deel te nemen aan
‘Speelplaats Deluxe’, een pro-
ject waarbij de gemeente sa-
menwerkt met MOS Oost-
Vlaanderen met het oog op een
groene en avontuurlijke speel-
plaats in alle basisscholen in
Denderleeuw tegen eind 2021.
«Door de stijging van het leer-
lingenaantal drong een uitbrei-
ding van de speelplaats zich op»,
vertelt Lieve Van Valckenborgh,
directeur VBS Welle. «We wa-
ren meteen enthousiast over
het project. De nieuwe speel-
plaats zou een groene speel-
plaats worden. We willen de
kinderen prikkelen en hen
meer in contact te brengen met
de natuur. Er is onder meer een
loopbrug, een klimmuur, een
wilgenhut en een klim-en klau-
terparcours.» (CVHN)

Fotokring Focus houdt expo
Fotokring Focus Geraardsbergen
organiseert op 1, 2 en 3 juni zijn
de 69ste fototentoonstelling in De
Spiraal in Geraardsbergen. 
Op vrijdag 1 juni om 20 uur wordt
de tentoonstelling geopend door
de schepen van Cultuur Kristin
Vangeyte gevolgd door een kleine
receptie waarop iedereen uitge-
nodigd is. 
Op zaterdag is de tentoonstelling

doorlopend open van 10 tot 20
uur en op zondag van 10 tot 18
uur met om 11 uur een aperitief-
concert. 
Focus is nog altijd op zoek naar
gedreven fotografen die actief
willen meewerken aan de verde-
re uitbouw van de club. Wie inte-
resse heeft, kan terecht op
www.focusgeraardsbergen.be.

(FEL)

GERAARDSBERGEN

Manneken Pis en reuzen vieren samen
Geraardsbergen viert op zondag
3 juni Manneken Pis met de jaar-
lijkse Kapitteldag. Naast de Kapit-
telzitting en Gouden Manneken
Pis worp worden er dit jaar extra
activiteiten georganiseerd voor
950 jaar Geraardsbergen. De Ka-
pitteldag zal ook niet alleen in het
teken staan van het Manneken
Pis. In dit feestjaar slaan twee Ge-
raardsbergse iconen de handen

in elkaar. De reuzenfamilie van
Geraardsbergen en het kleinste
Manneken van onze stad vieren
samen feest. Goliath, Gerarda,
Kinneke Baba en Manneken Pis
zullen er samen een unieke dag
van maken», zegt schepen van
Cultuur Kristin Vangeyte. Het vol-
ledige feestprogramma is te vin-
den op www.geraardsbergen.be.

(FEL)
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ANJA D.B. MAG VOORLOPIG OCMW-ZITJE BEHOUDEN

Van fraude beschuldigde
directrice De Horizon
krijgt ontslag

27 leerkrachten van de secun-
daire school voor buitenge-
woon onderwijs stapten vorig
jaar net voor de zomervakantie
naar Het Laatste Nieuws. Eer-
der hadden ze een anonieme
brief gestuurd naar minister
Hilde Crevits (CD&V) en afge-
vaardigd bestuurder van het
Gemeenschapsonderwijs Ray-
monda Verdyck. De leerkrach-
ten legden tijdens het inter-
view met onze krant een bun-
del van bijna vijftig pagina’s be-
schuldigingen en bewijzen op
tafel. 

Cava en smartphone
Ze beschuldigden de directrice
er onder meer van het school-
fonds voor kansarme kinderen
te gebruiken voor de aankoop
van cava, een smartphone en
andere persoonlijke spullen.
De personeelsleden spraken

van jarenlange pesterijen,
maar volgens de directrice wa-
ren het de leerkrachten die
haar pestten.
Eind 2017 werd Anja D.B. na
een intern onderzoek preven-
tief geschorst en later ook ont-
slagen door de scholengroep
Dender. Anja D.B. ging in be-
roep bij het Gemeenschapson-
derwijs, maar de Kamer van

Beroep bevestigde vrijdag het
ontslag van de directrice. Dat
bevestigt de advocaat van Anja
D.B., Alexander De Becker. «De
Kamer heeft de beslissing - het
ontslag - gecommuniceerd aan
ons, maar nog niet de motie-
ven. De optie bestaat om naar
de Raad van State te gaan met
deze zaak, maar om daarover te
beslissen moeten we eerst de
volledige uitspraak lezen», zegt
De Becker.
Er is ook een politiek luik aan
deze zaak, want Anja D.B. werd
in 2012 van op de 8ste plaats
van de sp.a-lijst verkozen voor
de OCMW-raad. Bij de splitsing
van de socialisten in Aalst koos
ze de kant van Aalsters schepen
Ann Van de Steen en haar part-
ner Marc Cottyn die SD&P en
later Lijst A stichtten. De link
met de scholengroep en de po-
litieke partij Lijst A is opmerke-

lijk: Cottyn zit in het bestuur,
Anja D.B. was directrice. Tot op
heden is de directrice niet uit
de partij gezet, en blijft ze in de
OCMW-raad zetelen voor Lijst
A. Op de verkiezingslijst voor
oktober zal ze niet staan. «Dat
hadden we met haar afgespro-
ken. Als de beslissing van het
GO! negatief zijn, dan was er

geen plaats voor haar op de lijst
van Lijst A», zegt schepen Dylan
Casaer (Lijst A). «Over haar
mandaat in de OCMW-raad
hebben we nog niet gesproken
bij Lijst A. Het is ook niet zo heel
lang meer tot de volgende ver-
kiezingen. We zullen dit in de
partij nog bespreken», zegt Ca-
saer.

AALST

Als de beslissing van
het GO! negatief zou
zijn, dan was er geen
plaats voor haar op
de verkiezingslijst

SCHEPEN DYLAN CASAER
(LIJST A)

Directrice Anja D.B. Foto Repro Rutger Lievens

De schooldirectrice van De Horizon in Aalst, die door haar
leerkrachten van fraude beschuldigd werd, is ontslagen. Anja
D.B. blijft voorlopig als OCMW-raadslid zetelen voor Lijst A,
maar mag niet op de verkiezingslijst staan.
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Peter Timmermans. 
Repro CVHN


