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KORT & KRACHTIG
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR BUURTCOMPUTER
DENDERLEEUW Q De dienst Vrije Tijd is
op zoek naar vrijwilligers om het
project Buurtcomputer te ondersteunen. Bij de Buurtcomputer
leren mensen op eenvoudige manier
kennismaken met de mogelijkheden
van computer en internet. Op die
manier werkt de Buurtcomputer
actief aan het verkleinen van de
digitale kloof.
Meer info via 053/66.84.84 of via
bibliotheek@denderleeuw.be

ACHT SCHOOLOMGEVINGEN
VERKEERSVEILIGER
AALST Q De stad Aalst maakte nog
voor de start van het nieuwe schooljaar acht schoolomgevingen verkeersveiliger. In augustus werd de
herkenbaarheid van de schoolomgeving verhoogd aan basisschool
Atheneum in de Vaartstraat, Dames
van Maria aan het Sint-Martensplein, het Sint-Maartensinstituut in
de Vrijheidstraat en in de Sint-Jozefstraat, Basisschool De Kleine Okapi
in de Sint-Kamielstraat, Stedelijke
Basisschool De Notelaar aan het
Vredeplein, Vrije Basisschool De
Linde in de Tolstraat en Vrije Basisschool Sint-Anna in de Spaarzaamheidstraat.

SANERING WATERLEDE
EN OUDE WILDEBEEK
IDDERGEM Q Dit najaar start de gemeente Denderleeuw met de sanering van de beek Waterlede en Oude
Wildebeek. Beide beken spelen
namelijk een belangrijke rol in het
afvoeren van water. Bedoeling is om
de waterlopen te herprofileren en
aanslibbingen weg te nemen.

GROOTSTE CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS
CVO PRO TELT 4.500 CURSISTEN EN 170 PERSONEELSLEDEN

“Dienstverlening wordt nog
beter dankzij fusie”
AALST Vrijdag start het nieuwe schooljaar. Traditiegetrouw gaat dit ook steeds gepaard met een aantal vernieuwingen of wijzigingen. Ook in
Aalst, want vanaf 1 september
smelten CVO Handelsschool
en CVO Tanera samen tot één
centrum voor volwassenenonderwijs. Bij een nieuw centrum
hoort uiteraard ook een nieuwe
naam. Het grootste centrum
van de Denderstreek wordt
CVO Pro gedoopt en is goed
voor 4.500 cursisten en 170
personeelsleden.
Q

TIJL GEYSSENS

H

et Vlaamse onderwijslandschap is in volle
evolutie. Ook in het volwassenenonderwijs
zijn heel wat veranderingen op til. Zo staan
schaalvergrotingen al enige tijd op de agenda van

“We hopen nog
meer Aalstenaars
warm te maken
om een opleiding
te volgen.”
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De fusie werd gedurende een jaar intensief en gecoördineerd voorbereid.

onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Een
fusie tussen twee Aalsterse centra voor volwassenenonderwijs van het GO! lag dan ook voor de
hand. Een dergelijke fusie levert namelijk heel
wat voordelen op.
“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 overlapt”, zegt Stany Meskens directeur van de CVO
Handelsschool.
NIEUWE NAAM
CVO Pro is een sterke naam met een positieve
connotatie, die zowel “gunstig zijn voor” als
“professioneel” betekent. De naam is een reflectie van datgene waarvoor het nieuwe centrum
staat. Het eigentijdse en frisse logo verwijst niet
enkel naar de letters CVO, maar doet ook denken

aan een uil, die symbool staat voor kennis en wijsheid.
De baseline “geef je talent een thuis” is een perfecte aanvulling op het geheel en verwijst naar de
persoonlijke aanpak die het centrum zo belangrijk vindt en naar het ruime aanbod aan opleidingen. CVO Pro wordt het grootste centrum in de
Denderstreek. De huidige campussen blijven bestaan. Directeur CVO Tanera Marc Lion: “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.” Q
Alle praktische informatie en het volledige
aanbod van CVO Pro is raadpleegbaar
viawww.cvopro.be

©KRIST VANMELLE

Lotto Belgium Tour doet
Ninove en Geraardsbergen aan

De Lotto Belgium Tour is een wielerwedstrijd voor dames (UCI 2.1).

NINOVE/GERAARDSBERGEN Q Woensdag 6 september mag Ninove de Lotto Belgium Tour verwelkomen en vrijdag 8 september is het de beurt aan
Geraardsbergen. De Lotto Belgium Tour is een
wielerwedstrijd voor dames (UCI 2.1).
Deze vierdaagse start op dinsdag 5 september met
een proloog van 4,3 kilometer in Nieuwpoort.
Een dag later ontvangt Ninove de Lotto Belgium
Tour voor een etappe van 114 kilometer met aankomst in Meerbeke, waar tot 2011 de Ronde van
Vlaanderen finishte. Omstreeks vijf uur zal het
peloton al een eerste keer aan de meet op de Brusselsesteenweg passeren om vervolgens nog een

lokale ronde van elf kilometer af te leggen. Op
donderdag trekt de Lotto Belgium Tour naar Herselt in de provincie Antwerpen voor een rit van
107 kilometer.
De laatste rit van de Lotto Belgium Tour vindt opnieuw plaats in Geraardsbergen. De etappe van
114 kilometer start op het middaguur in Geraardsbergen en het parcours leidt de rensters onder meer over de Valkenberg, Berendries en Eikemolen. Na zestig kilometer trekt het peloton
een eerste keer over de Muur, gevolgd door de
Bosberg. Die ronde van 25 kilometer moeten de
dames nadien nogmaals afleggen. Q (andu)
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