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NINOVE

Finalist Mister Gay hijst regenboogvlag aan Oud Stadhuis
Gerrit Noerens, finalist Mister Gay Belgium 2017 en afkomstig uit 
Denderleeuw, heeft samen met de burgemeester en schepenen de 
regenboogvlag gehesen aan het Oud Stadhuis in Ninove.
De bedoeling? Aandacht vragen voor de discriminatie van holebi's en 
transgenders. Met zijn deelname aan de wedstrijd wil Noerens het 
taboe rond hiv doorbreken. “Zelf ben ik seropositief en merk ik hoe 
moeilijk het is voor mensen met hetzelfde verhaal om dit een plaats te 
geven. Ik wil met mijn eigen verhaal mensen bewustmaken van de 
discriminatie die deze mensen ondervinden. Nu wordt het bijvoorbeeld 
nog vaak gezien als een homoziekte en dat je het zelf hebt gezocht, 
maar dat is niet zo”, vertelt hij. 
De schepenen en burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) delen zijn 
mening. “Het is belangrijk dat mensen zoals Gerrit met hun verhaal 
blijven naar buiten komen.” In Ninove wappert de regenboogvlag ook 
aan het stadhuis, de bibliotheek, jeugdcentrum De Kuip en het gebouw 
de Cooman van het OCMW.  (emd)
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Het grootste centrum van de
Denderstreek wordt CVO Pro ge
doopt en is goed voor 4.500 cur
sisten en 170 personeelsleden. De
fusie was nodig, stelt directeur 
van CVO Handelsschool Stany 
Meskens. 

“In het volwassenenonderwijs
zijn heel wat veranderingen op 
til. Zo staan schaalvergrotingen
al enige tijd op de agenda van mi
nister Hilde Crevits (CD&V). Een
fusie tussen twee Aalsterse cen
tra voor volwassenenonderwijs 
van het GO!net ligt dan ook voor 
de hand. Wij hebben deze fusie 
gedurende een jaar intensief 
voorbereid. Wij zullen de huidige 
cursisten een nog betere dienst

Het CVO Handelsschool en 
CVO Tanera smelten vanaf 
1 september samen tot één 
centrum voor volwasse
nenonderwijs.

verlening kunnen bieden en ho
pen met ons gevarieerde aanbod 
ook nieuwe cursisten warm te 
maken voor een opleiding bij 
CVO Pro. Voor de personeelsle
den verandert er in de praktijk 
relatief weinig doordat het aan
bod van beide centra volledig 
complementair is en nergens
overlapt”, zegt Meskens. 

CVO Pro wordt het grootste
centrum in de Denderstreek. De 
huidige campussen blijven be
staan. “CVO Tanera en CVO Han
delsschool zijn gevestigde waar
den in het volwassenenonderwijs 
in de ruime omgeving van Aalst”, 
zegt de directeur van CVO Tane
ra, Marc Lion. “Het aanbod blijft 
behouden. Dat betekent dat de 
cursist nog steeds terechtkan in 
ons centrum voor allerhande cre
atieve, gastronomische en esthe
tische opleidingen, maar ook kan 
kiezen voor een taalcursus of een 
informaticaopleiding.” 

W Eddy Michotte, Stany Meskens, Marc Lion en Marc Cottyn werken voortaan samen.
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Scholen voor volwassenonderwijs 
smelten samen tot CVO Pro

Er woedde op zaterdagoch
tend 18 februari een hevige
woningbrand in de Rode
straat. Andy D'Haeseleer was
op de bovenverdieping van
zijn ouderlijk huis vermoede
lijk aan het slapen toen de 
brand ontstond. Zijn vader en
moeder konden zich tijdig in
veiligheid brengen, maar hun
zoon overleefde de brand niet.

De verslagenheid bij de
vrienden en familie van ‘Andy
Mazout’ was groot. Om de fa
milie een hart onder de riem
te steken, worden in samen
werking met het gemeentebe
stuur van Denderleeuw twee
solidariteitsacties opgezet.
Samana  voorheen Zieken
zorg  organiseert nu zaterdag
en zondag in zaal Den Breu

ghel op het Dorp telkens van
13 tot 19 uur een wafelenbak.
Wie niet aanwezig kan zijn, 
kan de actie steunen door een
kaart te kopen tijdens deur
aandeurverkoop.

Vier dagen barbecue

Ook visvijvers Manchet or
ganiseert in samenwerking 
met de biljartclub Strokapel
leken, waar Andy lid van was,
een uitgebreide solidariteits
actie. Vanaf donderdag 25 tot
en met zondag 28 mei wordt

in het clublokaal aan de
Scherpstraat 62 een grote
barbecue georganiseerd en
een muzikale namiddag met 
artiesten uit de Denderstreek 
van 14 tot 18 uur. 

De opbrengsten gaan inte
graal naar de getroffen fami
lie. 

INFO
Voor meer informatie over de wafelenbak 
kan je terecht bij Geert De Grootte via 
geert.de.grootte@telenet.be en over de 
barbecue en muzieknamiddag bij Patrick 
Van Liedekerke via 0471-78.07.90. 

Biljartclub, Samana en visvijvers Manchet organiseren benefiet

Wafels en barbecue voor 
slachtoffers dodelijke brand
Samana, visvijvers Man
chet en de biljartclub 
Strokapelleken zetten so
lidariteitsacties op poten 
voor de familie van de 
36jarige Andy D'Haese
leer, die in februari om 
het leven kwam bij wo
ningbrand in Rodestraat 
in Denderleeuw.
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W Bij de brand in de Rodestraat op 18 februari kwam Andy D'Haeseleer (36) om 


