
De Dries in Opdorp is eindelijk
op weg een mooie grote gele
bloemenzee te worden. De
honderdduizenden paasbloe-
men staan eindelijk in bloei.
Door de lange winter begon-
nen de organisatoren van de
jaarlijkse Lente op de Dries en
de daarbij horende internatio-
nale plantenmarkt dit week-
end te vrezen dat de paasbloe-
men niet tijdig open zouden
staan. Maar dankzij de voor-
bije warmere dagen en nach-
ten ziet het er plots veel posi-
tiever uit. 
Al verschillende narcissen
staan volledig in bloei, ande-
ren kunnen elk moment hun

gele kop tonen. Wie nu zondag
de plantenmarkt bezoekt, zal
dus ongetwijfeld ook van de
bloemenpracht kunnen genie-
ten. De plantenmarkt vindt
plaats van 10 tot 17 uur. Stand-
houders van over heel Vlaan-
deren en Nederland bieden
meer dan 1.500 verschillende
soorten planten en tuinartike-
len aan. 
Koninklijke Harmonie Met
Moed Vooruit, de jeugdhar-
monie van Opdorp en het Pa-
rafonenkoor zorgen voor mu-
ziek. Heemkundig Museum
Ter Palen en de Sint-Amandus-
kerk zetten ook de deuren
open. (DND)

De raadszaal van het gemeentehuis
heeft een nieuw aanzicht gekregen
dankzij de fototentoonstelling ‘De
Donk gefotografeerd’ van Fotocol-
lectief Berlare. Marc Van Gysegem
coacht tien fotografen uit Groot-
Berlare en maakte een selectie van
foto’s die de komende jaren in de
raadzaal blijven hangen. «De foto’s
werden gemaakt naar aanleiding
van ons project twee jaar geleden en

waren al te zien in het bezoekerscen-
trum aan het Donkmeer», zegt Van
Gysegem. Het Fotocollectief werd in
2004 opgericht, maar is geen foto-
club. «Bij ons gelden geen regels en
iedereen werkt op zijn eigen tempo»,
benadrukt Van Gysegem.  
Momenteel werkt het collectief aan
een nieuw fotoproject rond huizen
in Berlare die dateren van voor
1940. (GDW)

De Aalsterse Klimaatkoepel dooft
zaterdag de lichten op de Grote
Markt in Aalst. De stad neemt
daarmee deel aan het evenement
Earth Hour. Van 20.30 tot 21.30
uur worden wereldwijd zoveel
mogelijk lichten gedoofd om de
mensen te sensibiliseren zuinig
om te springen met energie en mi-
lieuvriendelijk te leven. In het cen-
trum van de stad zullen zaterdag-
avond alleen kaarsen branden. 
klimaatkoepel.blogspot.com(RLA)

Ken en Karel, de nieuwe kandi-
daten voor Mijn Restaurant in
Aalst, mogen zich schrap zetten.
Een aantal Aalstenaars hebben
namelijk plannen om het vtm-
programma te boycotten.
Het nieuws dat twee Antwerpe-
naars de Oost-Vlaamse eer moe-
ten verdedigen is bij veel Aalste-
naars in een verkeerde keelgat
geschoten. Velen hadden ge-
hoopt dat Aalstenaars Davy en
Michael geselecteerd zouden
worden, maar vtm koos op het
laatste nippertje toch voor de
Antwerpenaars. Op de fanpagi-
na’s van Davy en Michael regent
het teleurgestelde reacties, een

aantal spreken zelfs al van een
boycot. Vrijdagavond zullen ze
een eerste protestactie houden
aan het Vredeplein. Hoeveel volk
er zal opdagen, is nog af te wach-
ten en ook wat de actie precies
zal inhouden is nog niet duide-
lijk.
Ondertussen zijn op sociale net-
werksites als Facebook en Netlog
al protestgroepen opgestart met
titels als ‘Aalst steunt geen Ant-
werpenaars in Mijn Restaurant’
en ‘Wij willen geen Antwerpena-
ren in Mijn Restaurant-Aalst’.
Ken en Karel zullen dus hun
werk hebben om de Aalstenaars
aan hun kant te krijgen. (EDG)

Lions Club Dirk Martens Aalst or-
ganiseert op woensdag 31 maart
een hommage aan Jacques Brel in
cultuurcentrum De Werf in Aalst.
Vorig jaar huurde de Lions Club
een trein af en ging ze met hon-
derden Aalstenaars naar Daens
kijken. Dit jaar pakken ze het iets
bescheidener aan.
Volgende week woensdag brengt
Filip Jordens en zijn ‘P’tits Mo-
zarts de ce Soir’ een hommage
aan Jacques Brel. Alle hits van Brel
passeren de revue.
Toegangsprijzen voor de voor-
stelling zijn 18 euro voor wie op
het balkon wil zitten, en 35 euro
voor zij die op de parterre willen
plaatsnemen. Tickets zijn ver-
krijgbaar op 053/73.28.12. (RLA)

In het Aalsterse werden enkele
kleine diefstallen gepleegd. In de
Sluierstraat werd een handtas ge-
stolen. In de Violettestraat ging
een dief aan de haal met de spie-
gel van een wagen. En op de Nij-
verheidslaan in Gijzegem tot slot
verdwenen de nummerplaten
van een wagen. (VMD)

De natuurgidsen van Natuurpunt
organiseren nu zaterdag een gra-
tis  ‘donkere wandeling’ in natuur-
gebied Osbroek in Aalst. Deelne-
mers gaan geblinddoekt door de
bossen van Aalst. Het doel is de Os-
broek op een andere manier te be-
leven. Info op 053/73.24.11. (RLA)

NELE DOOMS

Gisterochtend werd de tijdelijke
fietsers- en voetgangersbrug over
de Oude Dender, aan het stad-
huis, afgebroken. Voor voetgan-
gers en fietsers was dat het sig-
naal dat ze voortaan de nieuwe
Vlasmarktbrug mogen gebrui-
ken. Er zijn alleen nog een paar
laatste aanpassingswerken no-
dig, maar dat hindert de door-
gang voor voetgangers en fietsers
niet.

Bloemenkorven
Maandenlang was de oversteek
over de Oude Dender afgesloten
voor een grootschalig restaura-
tieproject. Dat kaderde in de her-
opwaardering van de Oude Den-
der in de binnenstad. Na een eer-
dere restauratie van het Sas werd
ook de Vlasmarktbrug onder

handen genomen. De oude be-
tonnen, logge brug werd afgebro-
ken en in de plaats kwam een
nieuwe, beweegbare stalen con-
structie. Ook de nabije omgeving
van de brug werd heraangelegd.
De werken startten in mei 2009
en zijn nu klaar. Agnes Cauwels
uit de Dijkstraat in Dendermon-
de was een van de eersten die gis-
terochtend de nieuwe Vlas-
marktbrug gebruikte. «Goed dat
de brug klaar is», zegt ze. «Ik heb
er met plezier, met de fiets aan de
hand, over gewandeld. Al vind ik
ze wel een beetje somber. Aan de
vorige brug hingen bloemenkor-
ven. Misschien kunnen die op-
nieuw geplaatst worden.»

Feestje
Minister Hilde Crevits komt de
nieuwe brug vrijdag officieel ope-
nen. Ze wordt verwacht rond

17.45 uur. De plechtigheid start
op het pleintje langs de Vlas-
marktbrug aan de kant van de
Ridderstraat. Om 18 uur zullen
burgemeester Piet Buyse, Leo
Clinckers van Waterwegen en
Zeekanaal en minister Crevits een
toespraak houden. De officiële
opening gebeurt om 18.30 uur
met een oversteek van de brug

richting Vlasmarkt. «Ook alle in-
woners van Dendermonde zijn
welkom om een kijkje te komen
nemen», zegt burgemeester Piet
Buyse. «De stad plant een feest op
de Vlasmarkt om 18.45 uur naar
aanleiding van de opening van de
nieuwe brug.»
Om alles vlot en veilig te laten
verlopen zal vrijdag een parkeer-

verbod gelden op de Vlasmarkt
vanaf 12 uur. In de Koningin
Astridlaan geldt een parkeerver-
bod, tussen Vlasmarkt en Dijk-
straat, vanaf 17 uur. De Vlasmarkt
zelf wordt volledig verkeersvrij
gehouden vanaf 18 uur. Op vrij-
dag zal de Vlasmarktbrug ook
even terug afgesloten worden
voor voetgangers, tot de opening.

In de Galgstraat in Sint-Niklaas
kwam gisterochtend een bestel-
wagen naast de weg terecht. De
wagen scheerde over een smal
beekje en kwam zijdelings in een
veld tot stilstand. De brandweer
Temse en Sint-Niklaas kwamen
ter plaatse, maar de bestuurder
was op eigen kracht al uit het voer-
tuig geraakt. (PKM)

De uitbreiding van het industrie-
terrein Hoogveld in Dendermon-
de met Zone I, tussen de Korte
Dijkstraat, de Mechelsesteenweg,
de N41 en Vlassenhout, krijgt
steeds meer vorm. Door een
klacht bij de Raad van State tegen
de uitbreidingsplannen zat het
dossier lang vast. De Raad van Sta-
te besliste uiteindelijk dat er niets
mis is met de plannen, zodat
Hoogveld I gerealiseerd kan wor-
den. Hiervoor zijn nu eerst nog een
reeks onteigeningen nodig. Een
eerste ontwerp van het onteige-
ningsplan is klaar, zodat inter-
communale DDS, die de uitbrei-
ding realiseert, een openbaar on-
derzoek kan starten. Dat loopt tot
en met 7 april. In die periode kun-
nen bezwaren en opmerkingen
ingediend worden. Het onteige-
ningsplan ligt ter inzage bij DDS in
de Bevrijdingslaan 201 in Dender-
monde, elke werkdag van 8.30 tot
11.30 uur en van 12.30 tot 16.30
uur. Info op 052/25.18.32. (DND)

Schrijfster Anne Baaths is met
haar debuutroman ‘Dochters van
Europa’ genomineerd voor de De-
buutPrijs 2010 van de Nederland-
se vereniging Vrouw en Kultuur.
De Hamse schrijfster staat op de
longlist van twintig titels. In sep-
tember wordt de shortlist be-
kendgemaakt, waaruit in oktober
de winnaar wordt gekozen.(GDW)

Dieven hebben ingebroken in een
gebouw in de Waterkeringstraat
en in een pand in de Boudewijn-
laan. Op de Geraardsbergsesteen-
weg in Erembodegem werd een
kassa gestolen. (VMD)
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HOE  ONS BEREIKEN?

JOUW 
NIEUWS
IN DE 
KRANT

Nieuws uit je dorp,straat, 
gemeente? Van je school

of klas, van je vereniging? 
Van je sportclub? 
Je lokale helden?

ZOU JE HET IN DE
KRANT WILLEN?

(mail gerust ook foto's)

Onteigeningen
voor uitbreiding
industrieterrein

In de berm

AUTOMOBILISTEN MOETEN NOG WACHTEN TOT VRIJDAG

Vlasmarktbrug weer open voor fietsers
De Vlasmarktbrug in Dendermonde is opnieuw
open. Althans voor voetgangers en fietsers,
want auto’s moeten nog wachten tot vrijdag-
avond, na de officiële opening van de nieuwe
brug over de Oude Dender. Dan plannen stadsbe-
stuur en Waterwegen en Zeekanaal een feestje
op de Vlasmarkt om de goede afloop van het pro-
ject te vieren.

Fietsers mogen voortaan de nieuwe Vlasmarktbrug gebruiken. Foto Marc Goossens

Donkere wandeling
in Osbroek

Diefstallen

Brel in De Werf
Aalstenaars beramen 
boycot Mijn Restaurant

Lichten uit 
op Grote Markt

FOTOCOLLECTIEF KLEEDT RAADSZAAL AAN

Marc Van Gysegem, schepen van Cultuur De Lausnay 
en de leden van het Fotocollectief. Foto Glenn De Wilde

Dries eindelijk in bloei

De honderdduizenden narcissen langs de Dries staan in bloei.
Foto Goossens
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VROUW VALT POLITIE AAN
Linda S. (47) uit Hamme werd
door de Dendermondse recht-
bank veroordeeld tot drie maan-
den cel omdat ze de politie aan-
viel. Ze kreeg ook een effectieve
boete van 550 euro.
De vrouw lag op 15 mei 2009 in
Waasmunster in haar auto te sla-
pen. Toen een politiepatrouille
voorbij kwam, besloten de agen-

ten S. te wekken en een controle
uit te voeren. 
Toen Linda S. wakker werd, ging
ze door het lint. Ze stelde zich
agressief op en slingerde de
agenten allerlei verwijten naar
het hoofd. 
Het leverde de vrouw een pro-
ces-verbaal voor weerspannig-
heid en smaad op. (DND)

De jeugddienst van Lebbeke or-
ganiseert tijdens de paasvakantie
Grabbelpas-activiteiten. Op
woensdag 7 april kunnen kinde-
ren knutselen in het Jeugdont-
moetingscentrum, Leo Dubois-
straat in Lebbeke. De workshop
vindt plaats van 14 tot 17 uur. Op
donderdag 8 april staat een dans-
initiatie op het programma. Proe-
ven van verschillende dansstijlen
kan een hele dag in dans- en be-
wegingscentrum «I Believe» in
Lebbeke. Op vrijdag 9 april trekt
de jeugddienst naar Ice Mountain
in Komen om te skiën of snow-

boarden. Op maandag 12 april is
het weer tijd om te knutselen in
het JOC. En op dinsdag 13 april
trekt de jeugddienst naar het
Huis Van Alijn en de Brielmeer-
sen. Op woensdag 14 april wordt
het JOC een filmzaal en kunnen
de kleinsten gratis films kijken.
En tot slot staat op donderdag 15
april een deelname aan de Krie-
belmania op het programma. 
Inschrijven voor een Grabbelpas-
activiteit kan bij de jeugddienst,
Leo Duboisstraat 40 in Lebbeke,
via 052/46.82.39 of jeugd-
dienst@lebbeke.be. (DND)

Davidsfonds Zele en de Turkse ge-
meenschap organiseren op 11
april voor de vierde keer een ver-
broederingsfeest. Dit jaar staan
onder andere religieuze liederen
centraal. 
De groepen brengen een bezoek
aan de moskee in de Zwaanstraat,
waar het koor Consonanti chris-
telijke liederen, waarna het Turks
vrouwenkoor islamitische liede-
ren zal zingen in de Sint-Ludge-
ruskerk. Daarna worden in de
Agra-zaal zowel uitspraken van
Mohammed als van Jezus Chris-
tus verklaard. 
De namiddag wordt afgesloten
met een optreden van de Turkse
kinderdansgroep en de Zeelse
balletgroep Diaghilev en een buf-
fet met Turkse en Vlaamse ge-
rechten. Inschrijven voor het ver-
broederingsfeest kan tot 4 april.
Deelname kost 10 euro voor vol-
wassenen of 5 euro voor kinde-
ren. Info en inschrijven op
0477/52.18.74 en okay.ozel@sky-
net.beof 0497/35.11.81 en voorzit-
ter@davidsfonds-zele.be. (GDW)

Afvalintercommunale Verko
plant ophaalrondes voor snoei-
hout in Buggenhout op vrijdagen
2 en 30 april. Wie wil dat zijn
snoeihout wordt meegenomen,
moet dat op die dagen voor 7 uur
buiten zetten. Het gaat enkel om
takken met een diameter van
minder dan tien centimeter. Het
snoeihout moet samengebonden
worden en de takken mogen niet
langer zijn dan twee meter. Per
ophaalbeurt mag maximaal drie
kubieke meter bussels snoeihout
aangeboden worden. Meer info
op 0800/92.992. (DND)

De motorrijders van Oudegem la-
ten dit weekend weer hun goed
hart zien. Voor de zesde keer or-
ganiseren zij het ‘Motortreffen
Der Filosofen’. De opbrengst dit
jaar is bestemd voor Hachiko, de
vereniging die hulphonden voor
gehandicapten opleidt. 
«Wat ontstond aan de toog is uit-
gegroeid tot een echte traditie»,
zegt Luc Van Landeghem, een van
de stuwende krachten achter het
initiatief. «Dat we hier een goed
doel aan koppelen is evident. Zo-
lang we volk lokken, blijven we
dit doen. De voorbereidingen vra-
gen veel werk, maar de voldoe-
ning achteraf is altijd groot. Daar-
door blijven we gemotiveerd.» 
De organisatoren mogen telkens
enkele honderden motorrijders
verwelkomen en verwachten dat
dit nu zondag niet anders zal zijn. 
Vertrekken kan tussen 9 en 11.30
uur aan Café De Filosoof op de
Oudegemsebaan in Oudegem. De
toeristische, bepijlde rondrit van
150 kilometer trekt onder andere

door de Zwalmstreek. Deelne-
men kost zeven euro voor de pi-
loot en vijf euro voor de duozitter.
De eerste driehonderd deelne-

mers krijgen een ontbijt voorge-
schoteld. Er is een trofee voor de
drie grootste groepen. Meer info
op 0478/35.97.11. (DND)

Op de Parklaan in Sint-Niklaas
gebeurde gisterenmiddag een
aanrijding tussen een 17-jarige
fietser uit Sint-Niklaas en een 22-
jarige bromfietsster uit Sint-Ni-
klaas. De bromfietsster werd
lichtgewond overgebracht naar
het ziekenhuis. (PKM)

GAËTAN REGNIERS

Ingenieurs Kris Verhofstadt uit
Oordegem en Wim Verlinde uit
Berlare zijn sinds hun studenten-
tijd twintig jaar geleden be-
vriend. Volgende maand begint
het duo aan het avontuur van hun
leven. «Ik droom al sinds onze
studententijd van een trip naar de
Noordkaap», vertelt Kris. «Aan-
vankelijk wilde ik de afstand per
fiets afleggen, maar de motor is
bij nader inzien iets sneller.»

Zomerkamp
Dat het tweetal de rit naar het
hoge noorden maakt is te danken
aan Luna, het petekindje van Kris.
«Luna lijdt aan het syndroom van
Rett en verblijft dagelijks in het
Dienstverleningscentrum heilig
Hart in Bachte-Maria-Leerne. De
begeleiders organiseren voor
Luna en haar leefgroepgenootjes
jaarlijks een zomerkamp naar

Maasmechelen. De nodige finan-
ciële middelen verzamelen blijkt
elk jaar een groot probleem, daar-
om willen we ons steentje bijdra-
gen. Personen en bedrijven kun-
nen ons sponsoren tijdens onze
tocht. Wie minstens honderd
euro bijdraagt, kan rekenen op
een foto met zijn logo of bedrijfs-
naam aan de bekende ‘wereldbol’
die de Noordkaap markeert.»

Avontuur
Voor Kris en Wim is de motorrit
van 7.600 kilometer één groot
avontuur. «We zijn geen lid van
een motorclub en ook helemaal
geen doorwinterde motorrijders.
Jaarlijks leggen we hooguit een
paar duizend kilometer af op de
motor.» 
Overstekende rendieren, ellen-
lange wegen dwars doorheen
Scandinavië: op hun reis staat
Kris en Wim ongetwijfeld heel
wat te wachten. «Waar we het

meest angst voor hebben? Steeds
in dezelfde houding zitten zal wel
flink wat van ons gestel vergen,
denk ik. Ook het feit dat het in
deze periode ’s nachts amper
donker wordt, kan roet in het
eten gooien. Het leent zich per-
fect om ’s avonds lang door te rij-

den. Hopelijk is de vermoeidheid
voldoende om de slaap te vatten.
We zijn samen gelukkig al één en
ander gewoon. Nog tijdens onze
opleiding hebben we ooit een
fietstocht rond België gereden.
Ook toen was het avontuur troef:
we werden bijna gearresteerd,

moesten voor ons leven spurten
toen we achtervolgd werden
door honden... maar we hebben
de reis heelhuids afgewerkt en
dat is ook nu de bedoeling.»
Wie de reis van Kris en Wim wil
volgen of wil sponsoren, kan te-
recht op bloggen.be/heilig_hart.

Ook de Zeelse senioren dragen
hun steentje bij voor de herop-
bouw van Haiti. De Zeelse senio-
renverenigingen organiseerden
samen met de Gemeentelijke
Raad voor Internationale Sa-
menwerking en de Welzijns-
raad een shownamiddag om
geld in te zamelen. «Het is een

spontaan initiatief, ontstaan
tussen pot en pint», leggen Carla
Roest en Gilbert De Schinckel,
die de namiddag in goede banen
leidden, uit. «De opbrengst
wordt verdeeld tussen Haïti Lavi
1212, Artsen Zonder Grenzen en
het Rode Kruis.»
De senioren waren alvast erg

enthousiast. «Het is geweldig
dat iedereen zich gratis inzet»,
vindt Marie-Jeanne en Godelie-
ve van Okra Huivelde. «Verschil-
lende mensen zijn al weken aan
het repeteren voor de sketches
en playbackacts. Dat het voor
het goede doel is, maakt het ze-
ker de moeite waard.» (GDW)

Korfbalclub AGO Aalst organi-
seert zaterdagavond een quiz in
de vrije basisschool in Moorsel.
De quiz start om 19.30 uur in de
Kloosterstraat 14A in Moorsel.
Een ploeg bestaat uit vier deelne-
mers. Inschrijven kan op de
avond zelf of via korfbal. ago -
aalst@gmail.com. (RLA)

Debby Pfaff had geen aansporing
nodig om deel te nemen aan de
photoshoot: zij is nauw betrok-
ken bij de Wase Dierenbescher-
ming. Ze ging op de foto met
Moesti, de eerste kat op de Asiel-
hondenkalender. Moesti werd
begin dit jaar kaal en verwaar-
loosd bij de Wase Dierenbescher-
ming binnengebracht maar ze
ziet er nu weer piekfijn uit. Een
hond of kat meenemen naar huis
zag Debby niet zitten: in een ap-
partement waar ook twee kinde-
ren rondlopen is daar weinig
ruimte voor.
Zanger en presentator Dean ont-
fermde zich over Beauty, een ste-
vig uit de kluiten gewassen Deen-
se dog. «Mijn hart brak meteen
voor het dier. Maar ik heb zelf al
een hond. Torka is een vier jaar
oude Duitse herder. Als ik kind
ben ik gebeten door een Duitse
herder: ik draag de littekens nog

in mijn gezicht. Ik stond dus niet
te springen toen er vier jaar gele-
den zo’n herder in huis kwam,
maar nu ben ik er heel blij mee»,
verklapte Dean, die gisteren ook
meteen goede maatjes werd met
Lendo, de hond van Hammenaar
Wesley Aendenhof, die vorig jaar
werd verkozen tot Asielhond van

het Jaar. Nog BV’s die op de foto
gingen voor de kalender zijn
 Chris tophe Stienlet, Joyce De
Troch, Jan Van Den Bossche, Tom
Helsen en Andrea Croonen-
berghs. De kalender is te koop
vanaf 2 mei. 
Meer info op www.wasedierenbe-
scherming.be. (VGB)
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BV’s poseren voor Asielhondenkalender
Twaalf honden en katten gingen
gisteren met evenveel BV’s op de
foto voor de Wase Dierenber-
scherming. Ze zullen prijken op
de Asielhondkalender 2011, die
begin mei verschijnt.

Zanger en presentator Dean is meteen beste maatjes
met Lendo en zijn baasje Wesley. Foto Guy Van Vliet

Quiz bij korfbalclub

Senioren maken show voor Haïti

De senioren genieten met volle teugen van de shownamiddag. Foto Glenn De Wilde

VRIENDEN STEUNEN DIENSTVERLENINGSCENTRUM HEILIG HART

Op de motor naar Noordkaap
Kris Verhofstadt en Wim Verlinde trekken in mei
per motor naar de Noordkaap. Met die stunt wil-
len ze geld in het laatje brengen voor het zomer-
kamp van het Dienstverleningscentrum Heilig
Hart in Bachte. «We zijn helemaal geen door-
winterde motorrijders, dit wordt een flink avon-
tuur», blikt het tweetal vooruit.

Wim Verlinde (links) en Kris Verhofstadt (rechts), samen met Els Van Bosseghem 
en Bart Huyghe van het Dienstverleningscentrum Heilig Hart. Foto JVK

Bromfietsster lichtgewond

Motortreffen voor het goede doel

De organisatoren van het Motortreffen Der Filosofen. Foto Goossens

Ophaling snoeihout

Verbroedering

Grabbelpas tijdens
paasvakantie
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