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CABARETGROEP DE OPTIMISTEN HERLEEFT IN KORTFILM

DENDERSTREEK
980 zoogdieren
aangereden op
Oost-Vlaamse wegen
Er zijn vorig jaar 980 zoogdieren
aangereden op Oost-Vlaamse wegen. Dat blijkt uit cijfers van Natuurpunt. Zwarte punten voor
overstekend wild zijn de E17, de E34
en de N45 tussen Aalst en Ninove.
Er worden in onze provincie ook
steeds meer reeën aangereden. Vorig jaar werden er maar liefst 15
slachtoffers. Op de E17 in Waasmunster werd twee weken geleden
nog een ree aangereden waarna er
een zwaar verkeersongeval gebeurde in de staart van de file. Natuurpunt roept bestuurders op om
extra waakzaam te zijn en vraagt
de overheid maatregelen te nemen
om het wild beter te beschermen.
Reeën leven in de winter in kleine
groepjes, maar in het voorjaar worden jonge bokken verdreven en
moeten ze op zoek naar een eigen
territorium en een vrouwtje. Daardoor nemen meer dieren het risico
om een drukke weg over te steken.
In april en mei ligt het aantal gemelde aanrijdingen dubbel zo hoog als
het maandelijkse gemiddelde. Natuurpunt vraagt de overheid daarom om meer te investeren in de
aanleg van ecoducten en -tunnels.
Wildrasters zijn effectief, maar zorgen dan weer voor te veel versnippering. Binnenkort wordt ook een
systeem getest dat automatisch
snelheidsverlagingen oplegt als er
zich wild op de baan bevindt. Dit
systeem zal sensoren gebruiken om
te detecteren of er grote zoogdieren op de berm staan. (PKM)

GERAARDSBERGEN
Ritje zonder rijbewijs
«om leguaan
te vervoeren»
De advocaat van een 16-jarige jongeman uit Geraardsbergen kwam
met een wel zeer opmerkelijk excuus aandraven op de politierechtbank. Haar cliënt werd betrapt op
de bromfiets van zijn moeder, maar
had geen rijbewijs. «Hij moest een
leguaan naar zijn vriend brengen
en zijn mama had hem toestemming gegeven om met haar brommer rijden», klonk het opvallende
pleidooi. «Het was bovendien niet
de eerste keer dat hij met de bromfiets reed, al deed hij dat voordien
nooit op de openbare weg.» De politierechter veroordeelde de jongeman tot een boete van 1.200 euro
en een maand rijverbod. (TVR)

AALST

17

«We mengen fictie met realiteit»

Schoolmeester op rust Danïel Leroy
speelt de rol van strenge pastoor. Foto’s KMJ

WANZELE
De Wanzeelse Kineasten draaien momenteel een kortfilm gebaseerd op een
waargebeurd verhaal. «We wilden al
jaren iets doen met het verhaal over
cabaretgroep De Optimisten in het boek
van gewezen burgemeester Fons Grepdon», vertellen filmmakers Edwig
Bonnarens en Eddy De Wilde. Zij konden
gewezen vrt-regisseur Etienne Lerno
overtuigen mee te werken.
KOEN MOREAU
Normaal leggen de Wanzeelse
Kineasten, opgericht in 1977,
zowat alles vast wat er in
Groot-Lede gebeurt, maar de
afgelopen dagen zijn ze volop
bezig aan een kortfilmproject.
«Vorige week hebben we al in
het buurtwinkeltje van Aline
Den Haese in de Bruinbeke gedraaid en deze week volgden al
een huis in de omgeving van de
Wanzeelse watermolen, het
dorpsplein, de kerk en de gewezen kloosterschool. Ook het
oude gemeentehuis van Impe,
voor de gelegenheid ingericht
als postkantoor, passeerde al
de revue», vertellen ze.

Voor het geromantiseerde verhaal van het ontstaan van de
plaatselijke cabaretgroep De Optimisten,
die ondertussen al niet
meer bestaat, moet de
omgeving eruit zien als
in de jaren ’60. «Geen
eenvoudige klus», verzekert regisseur Etienne Lerno uit Lede. «Het
was voor mij ook al
weer een hele poos geleden dat ik de regie
deed voor programma’s
als De Droomfabriek,
Blokken, Vlaanderen
Vakantieland, Ook ge-

Edwig Bonnarens, Eddy De Wilde en regisseur Etienne Lerno filmden in de kerk van Wanzele.
test op mensen, De Muziekdoos en Duizend Zonnen en
Garnalen, maar ondertussen
ben ik het weer gewend.»
Een filmopname was nochtans
geen must meer na een rijkgevulde carrière bij de vrt. «Voor
mij hoefde het inderdaad niet
meer, maar dit idee en concept
spraken me wel aan.»

Acteurs
Voor de acteurs is de samenwerking alvast ook aangenaam. «Het gaat er allemaal
heel professioneel aan toe en
we moeten vaak opnieuw be-

Avondscholen smelten samen

CVO Handelsschool en CVO Tanera smelten vanaf
1 september samen tot één centrum voor volwassenenonderwijs. Bij een nieuw centrum
hoort uiteraard een nieuwe naam. Het grootste
centrum van de Denderstreek wordt ‘CVO Pro’
gedoopt en is goed voor 4.500 cursisten en 170
personeelsleden.
«Wij hebben deze fusie gedurende een jaar intensief en gecoördineerd voorbereid. Wij zullen de
huidige cursisten een nog betere dienstverlening
kunnen bieden en hopen met ons gevarieerd aanbod ook nieuwe cursisten warm te maken voor
een opleiding bij CVO Pro. Voor de personeelsleden verandert er in de praktijk relatief weinig,
omwille van het feit dat het aanbod van beide centra volledig complementair is en nergens over-

lapt», zegt Stany Meskens van CVO Handelsschool.
CVO Pro wordt het grootste centrum in de Denderstreek. De huidige campussen blijven bestaan.
«CVO Tanera en CVO Handelsschool zijn gevestigde waarden in het volwassenenonderwijs in de
ruime omgeving van Aalst. Het aanbod van beide
centra blijft behouden.
Dat betekent dat de cursist nog steeds terecht kan
in ons centrum voor allerhande creatieve, gastronomische en esthetische opleidingen, maar ook
kan kiezen voor een taalcursus of een informaticaopleiding. Door het aanbod zo ruim mogelijk te
maken, hopen we nog meer Aalstenaars warm te
maken om een opleiding bij CVO Pro te volgen»,
zegt directeur CVO Tanera Marc Lion.

Meer info op www.cvopro.be. (RLA)

AALST

Tweede Valckenier Classic
Na een eerste geslaagde editie met ruim 1.500 deelnemers
vindt op zondag 14 mei de tweede Valckenier Classic Aalst
voor wielertoeristen plaats.
«Het concept blijft quasi volledig behouden, enkel de afstanden zijn licht gewijzigd naar 55, 90 en 120 kilometer.
Nieuw dit jaar is dat er tevens een gezinstocht van circa 25
kilometer is op maat van de hele familie», zegt de organisator.
«Er wordt opnieuw een uniek maar uitdagend parcours
richting het landelijke Pajottenland en de prachtige Henegouwse landschappen van (Bas)Silly voorgeschoteld aan
de deelnemers. Zij zullen ook getrakteerd worden op uitgebreide buffetbevoorradingen plus tal van andere extra’s
voor, tijdens en na de rit.»
Meer info op www.valckenierclassic.be. (RLA)

HERDERSEM
Chiro
Harbalorifa fuift
‘in den hof’
Chiro Harbalorifa uit Herdersem organiseert op 13
mei de fuif ‘Tof in den Hof’.
Het is de vierde editie van
dat feestje.
«Na drie gezellige edities
doen we het dit jaar nog
eens over. Opnieuw van de
partij: sangria, marshmallows en dranken aan spotprijzen. Tof in den Hof is het
betere tuinfeest, gebracht
door de chiro», klinkt het.
Toegang kost amper 1 euro.
(RLA)
DE

ginnen. Gelukkig hebben we
met iemand als Etienne voldoende ervaring», vertelt Hilde
Melckenbeeck. Zij speelt de rol
van de meid van de pastoor, die
de komst van de cabaretgroep
helemaal ziet zitten. Die pastoor wordt gespeeld door
meester op rust Daniël Leroy,
die in 2008 met een laatste musical de Wanzeelse schoolpoort achter zich dicht trok.
«Dit is wel iets anders dan een
musical, maar toen ze me vroegen om mee te werken, heb ik
als de eerste de beste dwazerik
toegezegd», lacht hij.

Andere rollen zijn voor Geert
De Sutter, Francine De Wolf en
tientallen streekgenoten met
kleine en grotere rollen. De opnames zijn ondertussen halfweg. «Maar het monteren van
beeld en geluid zal ook nog een
flinke uitdaging vormen», beseffen de filmmakers.
«Met deze kortfilm, waarin we
fictie en realiteit mengen, hebben we ons weer iets over het
hoofd getrokken», knipoogt cameraman Edwig Bonnarens.
Het is dus nog even wachten op
de eerste vertoning van het resultaat.

